
 



 

Анонси 
 

❖ 01 грудня – 01 березня – Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «Всеосвіта». 

❖ До 19 січня – розробити та затвердити положення 

про «Раду роботодавців». 

❖ До 20 січня – віртуальна подорож «Душа 

тисячоліть себе шукає в слові…» історія України в 

художній літературі. 

❖ Протягом місяця – індивідуальна робота з 

випускниками шкіл та їх батьками в канікулярний 

період. 

 

Виховна робота 
 

❖ Протягом тижня – робота спортивних секцій. 

❖ Кожного понеділка - інтелектуально-розважальні 

настільні ігри (Монополія, Мафія, Uno). 

❖ Кожного вівторка – робота гуртка «Майстриня» у 

1 гуртожитку. 

 

 

Навчально-методична робота 
 

❖ 01 грудня – 01 березня – Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«Всеосвіта» 

❖ 23 грудня – 28 лютого – Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» 

❖ 28 січня – засідання Школи педагогічної майстерності 

❖ Протягом січня – засідання циклових комісій 

❖ Відповідно до річного плану – участь у заходах з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Виробнича діяльність 
 

❖ Протягом січня – підтримання належного температурного 

режиму приміщень навчального закладу. 

❖ Протягом місяця – дотримання заходів для ще більшого 

зменшення витрат на оплату енергоносіїв та інших комунальних 

послуг; введення лімітів та режимів роботи; контроль за їх 

дотриманням. 

❖ Протягом січня – заміна меблів на нові в аудиторії №10 та №15 

❖ Протягом місяця – ремонт аудиторії «Трактори та автомобілі»: 

заміна вікон, воріт, електромережі й освітлення, оздоблення 

підлоги, стелі та стін. 

❖ Протягом січня – отримання медичної ліцензії та дообладнання 

медичного кабінету закладу освіти. 

❖ Протягом місяця – ремонт віконних відкосів в гуртожитку №1. 

❖ Протягом січня – ремонт меблів у навчальних корпусах. 

❖ Протягом місяця – прибирання та благоустрій прилеглої 

території інституту. 



 

Бібліотечна сторінка 

Радимо прочитати 
 

Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах/ упоряд. Тетяна Ковтунович, Тетяна Привалко; Укр. ін-т 

нац. пам’яті. — Вип. 2. — Київ : К.І.С., 2016 

У збірнику подані фрагменти спогадів очевидців протестних акцій, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 

року до 22 лютого 2014 року і названі Революцією Гідності. Інтерв’ю зібрані Українським інститутом національної 

пам’яті в рамках проекту «Майдан: усна історія». До другого випуску збірника увійшли спогади митців, що 

представляють різні жанри, види та напрями мистецтва. У спогадах творчих людей відображено їхній суб’єктивний 

досвід пережитого та узагальнені міркування про роль мистецтва у протестних акціях Революції Гідності. Видання 

покликане сприяти збереженню пам’яті про Майдан та його учасників. 

 

 

Наш Крим: неросійські історії українського півострова. – Київ, К.І.С., 2016. 

Автори цієї книги, відомі науковці та публіцисти, не ставлять за мету замінити російський історичний міф іншим — 

українським чи кримськотатарським, — а прагнуть показати минуле півострова у всій його складності та 

різноманітності. 

Матеріали охоплюють період від становлення Кримського ханства і до відновлення української незалежності у 1991 

році.  

 

 

Положій Є.В. 

Іловайськ: розповіді про справжніх людей. – Харків, Фоліо, 2015. 

«Іловайськ» – книга про мужність і боягузтво, про подвиги та зраду, про неймовірний героїзм і людяність 

українських солдат і офіцерів. Це книга про війну, яка, як відомо, нікого ще не зробила краще, натомість, серед крові, 

вогню та заліза люди залишаються людьми. 

 

 

Ад 242. Історія мужності, братерства та самопожертви. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 

Книга про 242 дні боїв в аеропорту Донецька, або в АДу — як його назвали оборонці летовища — це майже шість 

десятків свідчень «кіборгів», коментарі військових експертів та військових аналітиків з України, Росії, США та 

Канади, представника Генерального штабу Збройних сил України. Але головне — про життя і смерть, про 

відчайдушність і страх, про любов і дружбу, про те — що і чому захищали у терміналах ДАПу українські бійці — 

читайте у розповідях безпосередніх учасників оборони Донецького аеропорту. 

 



 

 

Героям Слава. Книга пам'яті героїв АТО. Сумська область. – Суми: Всі Суми Панорама-Медіа, ПКП «Еллада S», 

2016. 

У книзі вміщено розповіді про жителів та уродженців Сумщини, які загинули в боротьбі за свободу та незалежність 

України на полях неоголошеної війни в 2014 - 2016 роках. 

 

 

 

Волонтери. Мобілізація добра: збірка. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015. 

Кращі українські автори про людей з небайдужим серцем. Люди для людей! Під цим девізом працюють сотні 

волонтерів у зоні АТО. Сповнені болю та обурення, віри та гіркоти, суму та надії історії про тих, хто, забувши про 

спочинок, допомагає біженцям і бійцям АТО, ризикуючи власним життям намагається зберегти чуже. До книжки 

увійшли твори відомих українських авторів: С. Жадана, І. Карпи, М. Кідрука, Г. Вдовиченко, Л. Денисенко, І. 

Роздобудько, І. Славинської, Г. Шиян, А. Любки, К. Бабкіної. 

 

 

 

Оголений нерв: роман / С. Талан. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2017.  

Мирне й спокійне життя, міцна родина, вірні друзі… Усе, що здавалося непохитним, перевернулося догори дном. 

Війна роздирає навпіл усі зв’язки, і рідні люди й вірні друзі стають ворогами… Кілька місяців 2014 року 

Сєвєродонецьк перебував під владою ополченців. Цей короткий проміжок часу став нездоланним для родини Насті 

Агафонової, чиї син і дочка опинилися по різні боки барикад… Так само розійдуться й шляхи друзів Геннадія, 

нерозлучних змалечку хлопців. Бо війна проходить і по родинах, і по душах… 

 

 

Повернутися дощем: роман / С. Талан. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016.  

 Продовження роману «Оголений нерв»  

Лихо відступило від Сєвєродонецька, але велика Настина родина розвіяна по світу: мати їде до Західної України, 

сестра — у Росії і чути не хоче про повернення, а діти… Іванка й Геник, брат і сестра, — непримиренні вороги… 

Настя везе у волонтерському бусі допомогу хлопцям, бо під Іловайськом неспокійно. Вона не знає, що поспішає 

назустріч долі… 

 



 

Інформаційно-масові заходи 
 

❖ До 22 січня – книжкова виставка «З історії символів України», присвячена  річниці Соборності України. 

❖ До 20 січня – віртуальна подорож «Душа тисячоліть себе шукає в слові…» історія України в художній літературі. 

❖ 23 січня – виставка-календар «Я ніколи в житті не належав собі» до 130-річчя від Дня народження П. Тичини. 

❖ 28 січня – виставка-портрет «Космічна місія Леоніда Каденюка» до 70-річчя від Дня народження  Л.К. Каденюка. 

❖ 29 січня – виставка-реквієм «Понад Крутами вічність у сурми сурмить» до Дня пам´яті Героїв Крут. 

 

 

 

Профорієнтаційна робота 

 

❖ Протягом січня – підготовка нормативної документації 

щодо організації прийому 2021 року. 

❖ Протягом місяця – індивідуальна робота з випускниками 

шкіл та їх батьками в канікулярний період. 

❖ Протягом січня – поширення інформації іміджевого та 

профорієнтаційного спрямування  в соціальних мережах. 

 

Навчально-виробнича діяльність 

 

❖ До 19 січня – розробити та затвердити положення про «Раду 

роботодавців». 

❖ До 22 січня – створити якісне та безпечне середовище для 

учасників практично-освітнього процесу та працівників 

підрозділів. 

 

Спортивно-масові заходи 
 

❖ Наприкінці січня – товариська зустріч з волейболу ГАТІ – ДЮСШ 

 

 

 
 


