
 
 

  

  

  

  

  

      

    

    

  

  

      

 Затверджую:   

Директор ДНЗ «Харківське 
вище вище професійне училище № 
6егіональний центр професійної   __________В. М. Костоглодов 

Заходи   

щодо  виконання Постанови Верховної Ради України  

«Про відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського»  

 
 №  
з-п  Назва заходу  

 Дата  
проведення  Відповідальний  

Робота  педколективу  

1.  Провести декаду методичних заходів «Педагогічні 
ідеї В.О. Сухомлинського в освітньому просторі» 

Протягом  
 року  

Заступник  
директора з  

НВР, методист  

2.  Провести  засідання методичних комісій:  

- класних керівників та майстрів виробничого  
навчання на тему «Сухомлинський про роботу з  

дітьми з особливими потребами»;  

- викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін на  
тему «В.О. Сухомлинський і проблеми піднесення 
ефективності сучасного уроку »  

 січень-  
березень  

Заступник  
директора з  

НВР, Голова МК  

Методисти,  
голова МК  

3.  Провести тематичну виставку літератури до 100-
річчя від дня народження В.О.Сухомлинського 
«Нова доба освіти за ідеями В.О.Сухомлинського». 

квітень  Заступник  
директора з  

НВР, Голови  
МК, методисти  

4.  Провести педагогічні читання на тему: «Учитель  
Сухомлинський: уроки на завтра»  

травень  Методист  

Робота класних керівників та майстрів виробничого навчання у навчальних групах  

5  Провести години спілкування «Щира розмова»   
(з використанням порад В. Сухомлинського).  

 протягом  
ІІ півріччя  

Кл. керівник,  
майстер в-н  

6  Провести Уроки доброти «Мудра людина із щирим  
серцем».  

 протягом  
ІІ півріччя  

Кл. керівник,  
майстер в-н  

7  Провести виховні години на тему:  

- «Все починається з добра» (за сторінками творів   
В. Сухомлинського);  

- «Бути людиною» (за В. Сухомлинським);  
- «Людина починається з добра»  

 протягом  
ІІ півріччя  

Кл. керівник,  
майстер в-н  

Робота психолога 

8  Заслухати на педагогічній нараді доповідь  (звіт про  
роботу)  «Формування особистісних ціннісних  

орієнтацій, набуття соціального досвіду учнями  
(робота психолога та соціального педагога  в  

групах)».  

березень  Психолог 

 

 



Заступник директора з НВихР  О.О. Долженкова   
 

  

  

      

9  Провести години спілкування  на тему:  

- «Моральні заповіді дитинства і юності»;  

- «Листи до сина» (за твором В. Сухомлинського);  
 

січень-  
березень  

Психолог,  

соціальний  
педагог  

10  Провести практичне заняття для молодих педагогів 
«Методика виховання колективу»  

(за твором В. Сухомлинського).  

січень-  
березень  

Методист, 
психолог  

Робота бібліотеки  

11  Організувати книжкові виставки:  

- віртуальна книжкова виставка «Літературна  
спадщина гуманіста, мислителя та педагога Василя  
Сухомлинського» 

протягом  
 року  

Бібліотекар  

12  Провести інформаційну хвилину біля книжкової  
виставки про цікаві факти з життя  В. 
Сухомлинського  «Штрихи з портрета».  

вересень  
 2018  

Бібліотекар  

13  Підготовити презентацію:  

- «Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського»  
(для викладачів та майстрів виробничого навчання.  

травень  
 2018  

Бібліотекар   

14  Оформити інформаційний куточок «Василь  
Сухомлинський і сучасність».  

до вересня  
 2018  

Завідувач  
бібліотеки  

15   Підготовити виступ на засіданні МК класних  

керівників та майстрів в/н на тему «Робота  
бібліотеки сучасного навчального закладу (В.  

Сухомлинський про роль книги та бібліотеки у  
вихованні підростаючого покоління.)»  

за окремим 
планом  

Бібліотекар  

 


