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1 Проведення виховних годин
на нацiонально-патрiотитшу
тематику

01.09.2020 _
25.06.202I.

(згiдно мiсячнrо<
гшrанiв роботи

центру)

Класнi керiвники,
куратори, майстри
В/Н, уrнiвський парлаuеIrт

(<MiHicTepcTBo освiти i
наукш)

Засцrпник
директора

з НВР
ересько Е.,Щ.

2. Проведення заходiв з йгоди
30-рiччя вiд cMepTi вiдомого
кiнорежисера, автора
сценарiiЪ, актора Сергiя
Параджанова (1 7.07. 1 990)

Щруга-третя
декада вересня

2020

Викладачi
Романчук О.В.,
Семенюк А.П.,

бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,

Ткаченко Т.М.

Застулник
директора

з НВР
Сресько Е.Щ.

J. Проведення заходiв з
обговорення важливостi
iнтеграцii УкраiЪи до европи
( з нагоди 25-рiччя
входження УкраiЪи до Ради
европи 18.10.i995)

жовтень 2020

року
Викладачi

Романчук О.В.,
Семенюк А.П.

Заступник
директора

з НВР
Сресько Е..Щ.

4. Проведоння заходiв з нагоди:
- ЗO-рiччя вiд дня прийняття
.Щекларацii про державgий
cyBepeHiTeT Украни
(16.07.1990);
- 90-рiччя вiд дня
народженЕя IIершого
космонавта-украiЪця Павла
Поповича (05.10.1930)

жовтень 2020

року
Викладачi

Романчук О.В.,
Семенюк А.П.,

бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,

Ткаченко Т.М.

Застулник
дироктора

з НВР
ересько Е.,Щ.

5. Участь у першому етапi
Спартакiади допризовноi
молодi серод здобувачiв
освiти ПТНЗ м. Киева.

Згiдно плану
роботи

управлiвня
закладiв ПО,

Керiвник фiзичного
виховання

Ка;чriнський С.М.,
викладач <Захистy

[иректор
Авра:rленко О.О.



прогнозування
та розвитку

iнфраструктури
освiти

Вiтчизни>

6. Участь у мiських змаганнях
<Влулний стрiлець>>,
присвяченi 50-рiч.по вiд
cMepTi льотчика-героя часiв
Щругоi cBiToBoT вiйни Амет-
Хана Султана (01.02. 1 971)

Згiдно плану
роботи

управлiння
закладiв ПО,

прогнозування
та розвитку

iнфраструктури
освiти

Керiвник фiзичного
виховання

Камiнський С.М.,
викладач кЗахисту

Вiтчизни>
Буйновський В.В.

Щиректор
Авраменко О.О.

1. Органiзацiя бiблiотечrrих
вистrtвок, презентацiй,
видань, конференцiй,
засiдань круглого столу з
icTopii сучасного
стtlновлення незЕIлежностi
УкраiЪи

01.09.2020 _
25.06.202l

(згiдно мiсячних
rrTraHb роботи

цеЕтру)

Бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,
Ткаченко Т.М.,

викладачi icTopii,
украiЪськоi мови та

лiтератури
Белiк А.М.,

Ромаrrчук О.В.,
Семенюк А.П.

Заступник
директора

з НВР
Сресько Е.Щ.

8. Органiзацiя бiблiотеtших та
культурних заходiв:
- 135 poкiB вiд дня
народження Д. В.
Андрусенка (1 885- 1 965),

украiЪського кобзаря,
диригента, педагога;
- 85 poKiB вiд дня
народжdння Бориса Iллiча
Олiйника (1935-2017),

украiнсько.о поета; 
'- u

- 130 poкiB вiд дня
народження Павла Ти.шtни,

украiЪського поета,
письменника

перша декада
жовтня 2020

остання декада
жовтня 2020

остання декада
сi,мя202|

Бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,
Ткаченко Т.М.,

викладачi
Белiк А.М.,

Романчук О.В.

Заступник
директора

з НВР
Сресько Е.Щ.

9, Проведення бiблiоте.+rих
заходiв з IIиTaHIIJI TBopiB (або
ix перекладiв) украiЪських
aBTopiB, якi пишугь мовами
нацiональних моншин
Украiни

жовтень -
грудень 2020
(згiдно мiсячних
шtанЬ роботи

цеЕтру)

Бiблiотекарi
Захаренкова Р.С.,
Ткаченко Т.М.,

викладачi
Белiк А.М.,

Семенюк А.П.,
Романчук о.В.

Заступник
директора

з НВР
ересько Е..Щ.

10. Вiдвiдування здобрачами
освiти Ný/зею icTopii УкраТни,
iнших йузеiЪ, визначЕих
iсторичних ьлiсць, паJu'#_ток

украiнськоТ icTopii та
культури, пов'язаних з
iсторiею народу

01.09.2020 _
25.06.2021 (згiдно

мiсячнrоr rrланiв

роботи шекгру)

Класнi керiвники,
куратори,

МаЙСТРИ В/Н, 5^rнiвський
парламоlrг (<MiHicTepcTBo

освiти i науки>, <MiHicTepcTBo
кульryрш)

Заступник
директора

з НВР
€ресько Е..Щ.

11 Оновлення експозицiй,
iнформацiйних стендiв,
присвячених випускник€lм,
працiвникапr. герошr Ато

до 04.122020
року

Заступник
директора

з НВР
ересько Е..Щ.

Щиректор
Авраменко О.О.



|2. Проведення заходiв до .Щня

украiЪсвкоТ писемностi та
мови

09,1 1.-
|з.l1.2020

Викладачi
Белiк А.М.,

Ромаrrчук О.В.,
Самойленко С.М.,

5пrнiвський парламент
(<MiHicTepcTBo освiти i
науки), KMiHicTepcTBo

кчльтчои>)

Заступник
директора з

нмр
Кузьменко Н.М.

1з Проведення лекторiю
iсторичних знань

щомlсяtlно,
згiдно рi.пrого
там мiсячних
планiв роботи

центру

Викладачi
Семенюк А.П.,
Романчук О.В.

Заступник
директора з

нмр
Кузьменко Н.М.

|4. Проведення позаурочних
заходiв з вшанувчlЕня ГероiЪ
Небесноi CoTHi

19.||.2020 Викладач
Буйновський В.В.,

)"lнiвський парламеrгг
(<MiHicTepcTBo освiти i
науки>, KMiHicTepcTBo

кчльтчпп>)

Заступник
директора

з нвр
Сресько Е.,Щ.

15. Проведоння позаурочних
зt}ходiв з вшанування Дня
па:чl'ятi жертв голодомбрiв
на YKpaiHi

27.11.2020 Викладачi
Белiк А.М.,

Семенюк А.П.,
Романчук О.В.,
учнiвський парлzl]\,tент
(<MiHicTepcTBo освiти i
науки>, <MiHicTepcTBo

кчльтчпп>)

Заступник
директора

з нвр
Сресько Е.Щ..

16. Участь у MicbкoMy KoнKypci
на крапIу органiзацiю
нацiонarльно -патрiотиtlного
ВИХОВЕIННЯ KBiTeHb-TpaBeHb

2021 (згiдно до
графiка

проведення)

Викладачi
Романчук О.В.,
Семенюк А.П.,

керiвники гурткiв
Святелик А.М.,

Аль Марiдi О.О.,
викJIадач кЗахисту

Вiт.плзни>,
5zчнiвський парламеrrт
(<IvIiHicTopcTBo освiти i
науки>, KMiHicTepcTBo

культчри>)

Заступник
директора

з нвр
ересько Е.Щ.

|7. Проведення тижня праВовоi
освiти та нацiонально-
патрiотиtlного виховання, в
межах якого заплановано
проведеншI учнiвських
ceMiHapiB, конференцiй,
засiдань круглих столiв

07-13.1т,2020 Викладачi
Романчук О.В.,
Семенюк А.П.,
5"rHiBcbKlпi парламент
(<Мiнiстерсгво освiти i
на},ки>, <Мiнiсгерсгво

культурш)

Заст5rпник

директора
з нвр

€ресько Е..Щ.

18. Участь у MicbKoMy
вiйськово-патрiотичному
проектi к,Щень в УкраiЪськiй
ApMiT>

згiдно до графiка
проведешUI

управлiння
закладiв ПО,

прогнозування
та розвитку

iнфрастрlктури
освiти

Викладач
<Захисту Вiтчизни>>,

учнiвський парламент
(KMiHicTepcTBo освiти i
науки>, <MiHicTepcTBo

кульryри>)

Заступник
директора

з нвр
ересько Е.Щ.

19. Участь у проведеннi
навчально-польових збЬрiв
серед здобувачiв
професiйноТ (професiйно-
технiчноi освiти) освiти

травень-червень
2021 року (згiдно

до графiка
проведенrrя)

Викладач
кЗахисту Вiтчизни>>,

1"tнiвський парлалrент
(<MiHicTepcTBo освiти i
науки>, KMiHicTcpcTBo

культlро)

Заступник
директора

з нвр
ересько Е..Щ.



м. Киева
20. Проведення у.rнiвських

iсторичних дискусiй рiзноi
тематики

01.09.2020 _
25.06.202т.

(згiдно мiсячних
ггrанiв роботи

центру)

Викладач кЗахисту
Вiтчизни>

Буйновський В.В.,
викладач i

Романчук О.В.
Семенюк А.П.,
уrнiвськшi парламент
(KMiHicTepcTBo освiти i
науки)), <MiHicTepcTBo

кчльт,лти>)

Заступник
директора

з нвр
Сресько Е.Щ.

2|. защ..rення представникiв
районних осередкiв АТО
ООС для проведення
зустрiчой зi здобувачами
освiти

01.09,2020 _
25.06.202l (згiдно

мiсячrпо< rrrraHiB

роботи центру)

Заступник
директора

з НВР ересько Е.Щ.,
викладач (захисту

Вiтчизни>

,.Щиректор
ABparvreHKo О.О.

22. ЗаЛl.T ення 1.,rнiвського
саь{оврядування до
волонтерських акцiй з
допомоги воiЪалл, ветеранаN{
II-i CBiToBoi вiйни, бойових
дiй ATd-ooC, якi
вiдбувалися в окремих*
раЙонах Луганськоi та
Щонецькоi областей

01.09.2020 -
25.06.202l (згiдно

мiсячних планiв

роботи ueHTpy)

Застlтrник
директора

з НВР Сресько Е.!.,
викладач кзахисry

Вiтщ,rзни>

Щиректор
Авраменко О.О.

2з. Органiзацiя вiдвiдування
уrнiвськими делегацiями
вiйськовосrryжбовцiв, якi
перебувають на лiкуваннi та

реабiлiтацii в лiкральних
закладах

01.09.2020 _
25.06.202l (згiдно

мiсячrпо< плань
роботи центру)

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.,
соцiальний педагог,
голова у.rнiвського

парлzlN{ентY

Заступник
директора

з НВР
ересько Е..Щ.

24. Органiзацiя екскурсiй
здобувачiв освiти до
вiйськових частин видiв ЗС
УкраiЪи та Музею пашr'ятi
загиблих на Сходi краiни
вiйськоцо-с.гryжбовцiв ЗС
УкраiЪи

згiдно мiсячнrл<
гшанЬ роботи

навч€rльнI.D( груп

Класнi керiвники,
куратори,

МаЙСТРи в/н, уrнiвський
парламеiтг (<MiHicTepcTBo

освiти i науки>, <Мiнiсгерство
кульryрш)

Застlтrник
директора

з нвр
Сресько Е.,Щ.

25. Проведення святк)rвання:
- Дня Захисника УкраiЪи;
- .Щня Соборностi УкраiЪи;
- ДняпримиреннятаДня
перемоги у вiйнi |94l-|945
poKiB

1з.10.2020
22.0|,202I
07.05.202|

Викладач <<Захисту

Вiтчизни>>,
викладачi

Романчук О.В,,
Семенюк А.П.,

керiвники гурткiв
Святелик А.М.,

Аль Марiдi О.О.,
1"lнiвський парлtlJ\{ент
(<Мiнiсгерство освiти i
науки), <MiHicTepcTBo

кчльпъиrr)

Застlтrник
директора

з НВР
ересько Е.,Щ.

26, Участь у мiських практичних
заняттл( серед професiйних
(про фесiйно-технi.пrих)
закJIадiц MicTa з тактиIIноi
пiдготоiки та домедичъдоi
допомоги вiдповiдно до

Згiдно розкладу
управлiння

закладiв ПО,
прогноз}ъання

та розвитку
iнфраструктури

Викладач <Захисту
Вiтчизни>, керiвник

фiзичного
вихованнr{

Калiнський С.М.

Щиректор'
Авралленко О.О.



сyIIасних вимог освlти
27. Проведення оновлення

iнформацiйних стендiв,
присвячених АТО - ООС

не рiдше одного

разу на семестр
Заступник
директора

з НВР
Сресько Е.Д.

Щиректор
Авраменко О.О.

Заступник д"р"оrоfu з НВР Елеонора СРЕСЬКО

,-


