
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Рівненського  

професійного ліцею 

_________О.П. Петриляк 

 

 

 

План роботи 

Рівненського професійного ліцею 

на лютий місяць 2014 року 

 

 

Теоретичне навчання 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Відповідальний 

1 Розробити комплект електронних  тематичних плакатів з 

предмету «Технічне креслення» 

Литвинчук М.А 

2 Розробити презентацію з предмету «Правила дорожнього 

руху» з теми «Регулювання дорожнього руху» 

Литвинчук М.А. 

3 Розробка презентації «Джерела живлення зварювальної 

дуги» 

Матвійчук О.А. 

4 Розробка завдань до самостійної роботи з предмету «Веб-

дизайн», тема «Таблиці» 

Раковець М.Г. 

5 Монтаж діючого макета «Двохнапівперіодний випрямляч на 

напівпровідниках» 

Костюкевич І.Г. 

6 Монтаж діючого макета «Випрямляч трифазного струму на 

напівпровідниках» 

Костюкевич І.Г. 

7 Виготовити картки перевірочної роботи з теми «Хімічна 

завивка», кваліфікація «перукар» 

Іськович Р.Р. 

8 Виготовити картки з проблемними задачами з теми 

«Хімзавивка» 

Іськович Р.Р. 

9 Виготовити каталог «На допомогу випускнику» з 

рекомендаціями щодо виконання дипломної роботи. 

Помаранська Н.Є. 

10 Виготовити стенд 4-ьох ступінчата коробка переміни 

передач» 

Маркушин О.Г. 

11 Розробка теми «Система живлення» для електронного 

підручника з предмету «Спецтехнологія», професія «Слюсар 

з ремонту автомобілів 

Маркушин О.Г. 

12 Розробити опорні конспекти з теми «Робота у текстовому  

редакторі  Microsoft Word2010» 

Руда О.Б. 

13 Відремонтувати тенісні столи Процюк Б.А. 

14 Відновити плакати з гімнастики у спортивному залі Ковальчук В.О. 

15 Поновити роздатковий матеріал з теми «Декоративна 

косметика» 

Марчук Н.С. 

   

 

  



Виробниче навчання 

 

№ з/п Назва заходу Відповідальний  

1 Оновлення стенду «Охорона праці» Максимишин В.С. 

2 Розробка інструкційної картки з теми «Обробка 

циліндричних отворів. Свердління отворів» 

Трофимчук П.С. 

3 Заміна та ремонт електроклемників на стендах №№ 1-8 Ковалінський О.П. 

4 Оформити каталог з теми «Базові чоловічі стрижки».  Вельбовець Н.М. 

5 Виготовити картки-опитування до теми «Стрижка 

волосся» 

Вельбовець Н.М. 

6 Підготовка слайд-шоу до теми «Масаж обличчя та 

шийно-комірцевої зони» 

Присяжна Д.П. 

7 Розробка схеми на тему «нанесення тіней» Ковпак О.Г. 

8 Підготовка відеоматеріалу з теми «Розпис нігтів 

акриловими фарбами» 

Марущак Т.М 

9 Встановлення на поворотний стенд макету двигуна  Ляшук Ю.В. 

10 Виготовлення макету карбюраторного двигуна 

автомобіля Opel Kadet 

Боліщук Ю.С. 

11 Виготовлення карток опитування «Ремонт органів 

керування автомобіля» 

Тетюшкін О.Г. 

   

 

 

Методична робота 
 

№ з/п Назва заходу Відповідальний 

1 

Продовжити наповнювати інформаційно-методичними 

матеріалами папки: методист 

"Атестація" 

"Внутріліцейний контроль" 

методист 

"На допомогу викладачу" 

"На допомогу голові методичної комісії" 

"На допомогу закріпленому за групою" 

"На допомогу майстру виробничого навчання" 

"На допомогу методисту" 

"На допомогу молодому педагогу" 

"Організація роботи педагогічної ради" 

"Педагогічні технології" 

"Правові питання" 

«Нормативні документи» 

2 

Провести огляд нових надходжень у методичний кабінет 

(методичні рекомендації, статті з питань педагогіки, 

методики, педагогічних технологій, психології, законодавчі 

акти) 

Методист 

3 
Проводити роботу по наданню індивідуальної допомоги 

педагогічним працівникам в роботі над обраною темою 
Методист 

4 Проводити роботу по наданню індивідуальної допомоги Методист 



№ з/п Назва заходу Відповідальний 

педагогічним працівникам у вивченні та освоєнні питань 

сучасної методики 

5 
Приймати участь в обласних заходах, які організовуються 

обласним навчально-методичним центром ПТО 

Педагогічні 

працівники 

6 

Організувати тематичну виставку методичних матеріалів з 

теми: «Передовий педагогічний досвід – проблеми вивчення, 

впровадження, виявлення» 

Методист 

7 
Вивчення системи роботи педагогічних працівників, що 

атестуються 
Атестаційна комісія 

8 
Організувати та провести тиждень авто слюсарної справи Методична комісія 

автослюсарної справи 

9 
Підготувати до друку дидактичний посібник: З тем «Вступ», 

«Обладнання манікюрного кабінету» 
Іськович Р.Р. 

10 
Організувати виставку кращих доробків педагогічних 

працівників, що атестуються 
методист 

11 
Методична розробка: «Новітні технологія проведення 

сучасного уроку виробничого навчання» 
Корніюк А.В. 

12 
Конкурс фахової майстерності з професії «слюсар з ремонту 

автомобілів» 

Методична комісія 

автослюсарної справи 

13 Олімпіада з предмету «Охорона праці» Раковець М.Г. 

14 

Вивчення стану підготовки кваліфікованих робітників з 

професій «Перукар (перукар-модельєр). Візажист» та 

«Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник» 

Комісія, згідно 

наказу 

15 

Вивчення передового педагогічного досвіду викладача 

спецдисциплін в групах підготовки перукарів Помаранської 

Н.Є. 

Комісія згідно наказу 

16 

Вивчення передового педагогічного досвіду викладача 

спецдисциплін в групах підготовки водіїв автотранспортних 

засобів Тетюшкіна О.Г. 

Комісія згідно наказу 

17 
Робота наставників з молодими майстрами виробничого 

навчання (згідно затверджених планів роботи) 
Наставники 

 

 

Виховна робота 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Відповідальний 

1 Скласти план виховної роботи в групах. 

Майстри 

виробничого 

навчання 

2 
Провести засідання учнівського старостату "Поговоримо про 

наболіле" 

Заступник  

директора з 

НВР Ліпіщук Л.В. 

3 Інформування поточне і тематичне. 

Майстри 

виробничого 

навчання 



№ 

з/п 
Назва заходу Відповідальний 

4 Проведення       тематичних       виховних годин: 

Майстри 

виробничого 

навчання, 

відповідальні за 

групами, 

бібліотекар 

  Наші земляки – герої Великої вітчизняної війни. 

 
 До дня визволення Рівненщини від німецько-фашистських 

загарбників 

 
 До Міжнародного дня рідної мови 

5 
Відкрита виховна година: Афганістан – ми будемо довго пам’ятати 

Стаднюк В.Ф. 

 
Відкрита виховна година: До Дня захисників Вітчизни Рома М.Ю., 

Холодько М.І. 

 

Вечір історії в колі випускників ветеранів Афганської війни 

«Афганістан болить в моїй душі» до 25-ої річниці виводу радянських 

військ з Афганістану 

Бібліотекар, 

керівники 

гуртків,  

Марчук Н.С. 

6 
Благодійна акція «Допомога бездомним тваринам, що перебувають у 

притулку» 
Учнівське 

самоврядування 

7 
До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка. Книжково-

тематична виставка «В сім’ї вольній, новій!» 
Бібліотекар 

8 
Відкрита виховна година «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття» Когут О.А. 

9 
Розважальна програма до Дня закоханих Вихователі 

гуртожитку 

10 
Загальноліцейний вечір: «Ми йдемо у доросле життя (урочисте 

вручення дипломів випускникам ліцею)» 

 

11 Регулярно проводити  засідання ради профілактики 

Заступник  

директора з 

НВР Ліпіщук Л.В., 

старости 

12 Проводити дні дисципліни Майстри в/н 

13 Засідання клубу «Наш край» Когут О.А.  

14 Засідання клубу «Уміла господиня» Омельчук Н.А.  

15 

Виконання планів спільних дій з  

- Рівненським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді щодо формування правового світогляду та здорового 

способу життя в учнівському середовищі; 

- Рівненським обласним об’єднанням громадян «Центр підтримки 

громадських ініціатив «Чайка» щодо профілактики насильства та 

торгівлі людьми; 

- Всеукраїнською мережею людей, що живуть з ВІЛ/СНІД щодо 

профілактики роботи спрямованої на формування здорового 

способу життя; 

- Рівненським обласним центром психічного здоров’я населення 

щодо профілактичної роботи спрямованої на формування 

здорового способу життя; 

Заступник 

директора з 

НВР Ліпіщук Л.В., 

практичний 

психолог 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

НВР Ліпіщук Л.В., 

практичний 

 



№ 

з/п 
Назва заходу Відповідальний 

- Дільничним інспектором УМВС України в Рівненській області 

щодо профілактики правопорушень в учнівському середовищі 

психолог 

 

 

 

Психологічна служба 

 

№ 

п/п 
Вид роботи, зміст роботи Цільова група Термін проведення 

І Організаційно – методичний напрям роботи 

 Складання щомісячного плану роботи  24.02.2014 

 Підготовка до тренінгових занять за 

програмою «Рівний - рівному» 
 

Протягом  

місяця  

 Пілготовка до тренінгових занять за 

програмою «Захисти себе від ВІЛ» 
 

Протягом  

місяця 

 Розробка (підготовка) корекційних і 

розвивальних програм  
 

Протягом 

місяця 

 Підвищення кваліфікації на семінарах - 

тренінгах 
 

Протягом  

місяця 

 Обробка даних психодіагностичних 

досліджень 
 

Протягом  

місяця 

  

Підготовка до засідання школи молодого 

психолога 

 

 17.02.2014 

ІІ Психодіагностичний напрям роботи 

 

Методика визначення акцентуацій 

характеру  

К. Леонгарда 

7,8,9,  групи Лютий  

ІІІ Корекційно – відновлювальний та розвивальний напрямок  роботи 

 
Проведення тренынгового заняття 

«Основи тайм-менеджменту»  

Лідери учнівського 

самоврядування 
13.02.2014  

 Проведення корекційно- розвивальної 

роботи згідно запитів  
Учні  Протягом місяця 

 Предення роботи за програмою «Рівний – 

рівному »Модуль ІІ «Твоє життя твій 

вибір» 

Учні  
18.02.2014 

25.02.2014 

IV Профілактичний напрямок роботи 

 Профілактика девіантної та деліквентної 

поведінки 

Учні 

 
Протягом місяця 

 Бесіди з учнями з метою профілактики 

наркоманії, алкоголізму та куріння 

Учні 

 
Протягом місяця 

V Консультаційний рямок роботи   

 Індивідуальні консультації та групові 

консультації 

Батьки, педагогічні 

працівники, учні 
За графіком роботи 



№ 

п/п 
Вид роботи, зміст роботи Цільова група Термін проведення 

 Консультування молодих педагогів, 

батьків учнів з питань виховання 

учнівської молоді 

Учні Протягом місяця 

VІ Просвітницький напрям роботи 

 Підготовка матеріалів на стенд «Куточок 

психолога»  
 До 03. 02. 2014  

VІІ Зв’язки з громадськістю 

 Співпраця з Християнським 

консультаційний центр «Надія»  
 04.12.2014 

 Співпраця з НМЦПТО  Протягом місяця 

 

 

Заступник директора з НВР       Л.В.Ліпіщук 

 

Методист         О.Б.Руда 

 

Практичний психолог       Ю.В.Легенька 


