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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Раїса МОКРІЙ
План

освітньої діяльності на листопад 2021-2022 н.р.

№
п/п

Дата
проведення

Назва заходу Відповідальні

1 2 3
1. 01.11.21

понеділок
Засідання методичної комісії загальноосвітніх 
предметів
Відправлення на виробниче навчання на 
виробництво здобувачів освіти гр.44 кух.

Голова комісії Кражан О.Д.

Старший майстер 
Семенюта О.І.

2. 02.11.21
в івторок

Зустріч здобувачів освіти випускних груп:
43 сл., 42 кух., 37 кух.оф. із заступником 
начальника бюро безоплатної правової 
допомоги Тарасенко Н.Г. на тему: «Правова 
допомога випускникам при 
працевлаштуванні».
Решта груп виховні години на тему: 
«Найцікавіше у  моїй професії. Навчання моя 
головна праця»

Заступник директора з НВхР 
Демиденко С.В.

Класні керівники, 
майстри в/н

3. 03.11.21
середа

Акції серед здобувачів освіти Центру, ТВСВ 
«Цукерка замість цигарки»

Санітарний день у гуртожитку

Практичний психолог 
Кушнір Л.Г.
Зав. відділення 
Портянник Ю.В. 
Вихователі Лелюх Н.І., 
Носенко Г.М.

5. 04.11.21
четвер

Засідання методичної комісії з виховної роботи Голова ' ' 'тодичної комісії
Демиде'-’ю С.В.

6. 05.11.21
п ’ятн и ц я

Класні і рівники, 
майстри в/н.

7. 08.11.21
понеділок

Засідання методичної ради Заст. директора з НВР 
Заєць Р.І.

8. 09.11.21
вівторок

Всеукраїнський радіодиктант національної 
єдності -  2021
Виховні години з підведення підсумків 
виконання особистих творчих планів

Виклад' Лопата А.Ю. 
Виклад Мельник Л.А. 
Класні рівники, 
майстри ’*/н

9. 10.11.21
середа Санітарний день у гуртожитку

Вихова' ті Лелюх Н.І., 
Носенки Г.М.

10. 11.11.21
четвер

Участь у Міжнародному конкурсі з інформатик 
та комп’ютерної вправності «Бобер»

Участь в огляді-конкурсі вокалістів «Срібна 
підкова»

Г олова годинної комісії 
загальт’ ^гвітніх предметів 
Кражан ТД.
Керівні' 'і гуртків Патокіна Т.І 
Рідкобо О.В.

11. 12.11.21
п ’ятн и ц я

Засідання методичної комісії спецпредметів з 
напряму: «Сільське господарство та 
автомобільний транспорт»

Голова? годинної комісії 
Семеню О.І.

12. 15.11.21
понеділок

Нарада керівництва Центру Директ Центру Мокрій Р.М.

13. 16.11.21
вівторок

Виховні години на тему: «В єдності сила 
народу» до дня Гідності та свободи 
Тематичний вечір в бібліотеках на тему: 
«Толерантність: ти і я» до Міжнародного дня 
толерантності

Класні <- ';вники, 
майстри 'ч
Бібліо-т- рі Дешева В.А., 
Фенько і.П.



1 2 3
14. 17.11.21

середа Санітарний день у гуртожитку
Вихователі Лелюх Н.І., 
Носенко Г.М.

15. 18.11.21
четвер

Година спілкування на тему: «Дружба. Любов 
Кохання»

Практичний психолог 
Кушнір Л.Г.

16. 19.11.21
п ’ятн и ц я

Педмінімум для педпрацівників, які не мають 
педагогічної освіти

Методист Мельник Л.А.

17. 22.11.21
понеділок

Засідання методичної комісії з теоретичної та 
практичної підготовки з професій «Кухар», 
«Офіціант», «Кондитер»

Голова методичної комісії 
Марусенко О.В.

18. 23.11.21
в івторок

Години скорботи на тему: «На колінах стою 
перед Вами -  сповідаю жалобу свою», 
присвячені Дню пам’яті жертв Голодомору

Класні керівники, 
майстри в/н

19. 24.11.21
середа

Санітарний день у гуртожитку Вихователі Лелюх Н. Носенко Г .

20. 25.11.21
четвер

Засідання методичної комісії з теоретичної і 
практичної підготовки із напряму: «Сільське 
господарство та автомобільний транспорт» 
Тематичний вечір в бібліотеках Центру та 
ТВСВ на тему: «Україно! Ти моя молитво» до 
річниці Г олодомору

Голова методичної комісії 
Семенюта О.І.

Бібліотекарі Дешева В. А., 
Фенько Л.П.

21. 26.11.21
п ’ятн и ц я

Засідання інструктивно-методичної наради Директор Центру Мокрій Р.М.

22. 29.11.21
понеділок

Засідання ради профілактики правопорушень 
Центру та ТВСВ

Заступник директора з НВхР 
Д ем и д ен ко  С.В.
Зав. відділення 
Портянник Ю.В.

23 30.11.21
вівторок

Виховні години за планами класних керівників 
Година спілкування з практичним психологом 
здобувачів освіти ТВСВ.

Класні г 'зники, 
майстри в/н 
Практичний психолог 
Кушнір Г  г .

08.11. -  12.11.2021 -  тиждень безпеки дорожнього руху

08.11. -12.11.2021 -  тиждень фізики, астрономії, математики, інформатики.

22.11 -  26.11.2021 -  Всеукраїнський тиждень професійної (професійно-технічної) освіти

25.11. -10.12.2021 -  Всеукраїнська акція : «16 днів проти тендерного зумовленого насильства».

Щосереди - санітарний день у гуртожи тках.
Щочетверга - санітарний день на території, в кабінетах і лаборатор'ях Центру.

Демиденко С.В.Заступник директора з НВхР


