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ВЕРЕСЕНЬ 
 

Тиждень Олімпійської освіти (07.09-14.09.2020) 
Єдиний урок «Безпека дорожнього руху» (01.09.2020) 

1 вересня               День Знань 
2 вересня              День закінчення Другої світової війни 
5 вересня              Міжнародний день благодійності 
8 вересня              Міжнародний день грамотності 
9 вересня              День фізкультури та спорту України 
9 вересня               День українського кіно 
9 вересня              День пам’яті жертв фашизму  
9 вересня               День міста Ірпеня 
10 вересня            Всесвітній день запобігання самогубствам 
16 вересня            Міжнародний день охорони озонового шару 
17 вересня            Всенародний День Батька 
21 вересня            Міжнародний день миру  
22 вересня            День партизанської слави 
27 вересня            Всесвітній день туризму 
29 вересня            День пам’яті трагедії Бабиного Яру 
30 вересня            Всеукраїнський День бібліотек 

 Назва заходу 

Термін 

вик-ння 

 

Наскрізні 

цілі 
Відповідальний 

І. Основні виховні заходи. Організаційна робота 

 День знань 01.09 

 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

Кл. керівники 

(Далі КК) 

 Організація роботи органів учнівського 

самоврядування в класах 
02-09.09 

 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

- Протидія булінгу 

Заступник 

директора з 

вих.. роботи 

(Далі ЗДВР ) 

Педагоги 

організ.(Далі 

ПО) 

КК 
 Всеукраїнський рейд «Увага! Діти на 

дорозі!»: 

-  Єдиний урок: 

 «Безпека дорожнього руху». 

-  Вернісаж малюнків на асфальті  

«Я учасник дорожнього руху». 

- Бесіди з батьками з питань 

попередження нещасних випадків на 

дорогах. 

02-13.09 

 

 

01.09 
 

 

- Здоров'я і безпека 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

ЗДВР 

ПО 

КК 

 Свято квітів 09.09 - Громадянська 

відповідальність 
ПО 

КК 
 Участь у святкових заходах до Дня міста  

 

12-13.09 - Громадянська 

відповідальність 
Адміністрація 

КК 

ПО 
 Засідання старостату та учнівського 

активу 

24.09 - Громадянська 

відповідальність 
ЗДВР 

ПО 
 Оформлення  класних куточків 21-30.09 - Громадянська 

відповідальність 

  

КК 

ІІ. Превентивне виховання 
 Тематичні виховні години. 02-30.09 - Екологічна безпека і КК 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=198
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=210
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=456


 сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

 Інформаційна газета 

«Визначні події вересня» 

02.09 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ПО 

Уч. актив 

 Перший урок за орієнтовною темою 

«Україна суверенна та незалежна 

держава!» 

01.09 

 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність  

КК 

 Ознайомлення учнів зі правилами 

внутрішнього розпорядку школи: 

- режим роботи; 

- відвідування; 

- запізнення; 

- використання мобільних телефонів; 

- поведінка. 

01-06.09 - Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

 

КК 

 Проведення вступного інструктажу з 

попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів із 

записом до класного журналу 

01-06.09 - Здоров'я і безпека 

  
КК   

 Рекламна акція «З нами цікавіше» - 

презентація гуртків, клубів, секцій, 

факультативів. 

02-15.09 

 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 
Керівники 

гуртків, 

клубів, 

секцій, 

факультативів 
 День позитиву до Всесвітнього дня 

запобігання самогубством. Флеш-моб 

«Посмішка» 

10.09 

 

- Здоров'я і безпека 

 
ПП, СП, КК 

ПО, Уч. актив 

 Акція «День без аерозолів та 

тютюнового диму» до Міжнародного 

дня охорони озонового шару   

16.09 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

КК 

Батьки 

 Старт екологічного проекту «Здай 

батарейка – врятуй планету» 

16-20.05 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
ПО 

Уч. актив 

КК 
  «Цей дивосвіт – бібліотека» виховна 

година з нагоди Всеукраїнського Дня 

бібліотек 

30.09 

 

- Здоров'я і безпека 

  
Бібліотекар  

КК 

ІІІ. Спортивно-масові заходи 

 

 
 

Тиждень Олімпійської освіти 
 (за окремим планом) 

09-14.09 - Здоров'я і безпека 

  
ЗДВР 

Уч. фіз. культ. 

 КК 

 День Здоров'я. (Руханка) 

 

09.09 - Здоров'я і безпека 

 
Уч. фіз. культ. 

КК 
 Змагання по футболу (7-11 кл.) 27.09 - Здоров'я і безпека 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток  

Уч. фіз.культ. 

ІV. Національно-патріотичне виховання 

 Пошукова акція: «Герої серед нас: 10.09- - Громадянська Уч. історії 



сучасні захисники України» 10.10 відповідальність 

 

 День закінчення Другої світової війни.  

Інформаційні хвилинки на уроках історії. 

02.09 - Громадянська 

відповідальність 
Уч. історії 

КК 
 Старт акції милосердя «Поспішайте 

творити добро!» (збір кришечок для 

виготовлення протезів) 

16.09-

26.05 

- Здоров'я і безпека 

- Громадянська 

відповідальність 

ПО 

Учнівський 

актив 

КК 

 День пам'яті жертв фашизму.  

Уроки пам'яті «Жорстока правда 

суворого часу» 

09.09 - Громадянська 

відповідальність 

 

Уч. історії 

КК 

 Патріотична акція «Пташка миру» до 

Міжнародного дня миру: 

- інформаційна хвилина «Хай буде мир 

на всій Землі»; 

- виготовлення символічного японського 

журавлика у техніці орігамі; 

- флеш-моб «Голуб миру» 

21.09 - Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

 

ЗДВР 

ПО 

КК 

Уч.актив  

  День партизанської слави. 

Інформаційна хвилинка на уроках історії. 

22.09 - Громадянська 

відповідальність 
Уч. Історії, 

КК 

 

 Заходи у зв’язку з роковинами трагедії 

Бабиного Яру (7-11 кл.): 

- екскурсії; 

- уроки пам’яті; 

- оформлення куточків пам’яті. 

30.09 - Громадянська 

відповідальність 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

Уч. Історії 

ПО 

Бібліотекар  

КК 

 Конкурсу фоторобіт  

«Неосяжна моя, Україно!»  
Протяго

м місяця 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Здоров'я і безпека 

ПО 

КК 

  
V. Робота з батьками. Родинне виховання 

 
 Загальношкільні батьківські збори                                                        

 

За 

планом 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

Адміністрація 

 Індивідуальна робота з батьками 02.09 - Громадянська 

відповідальність 

- Попередження булінгу 

 

Адміністрація  

КК 

 «Вихідний кінозал». Похід у кінотеатр 

до Дня українського кіно  

07-08.09 - Здоров'я і безпека 

 
КК 

Батьки 
 Проведення класних батьківських зборів. 

Обрання батьківських комітетів в класах, 

делегування представників від класів до 

Батьківської ради ліцею 

02-14.09 - Громадянська 

відповідальність 

 

КК 

ПО 

 Операція «Сюрприз для тата» до 

Всенародного Дня Батька 

16-17.09 - Здоров'я і безпека 

 
ПО 

КК 

VІ. Організаційно-методична робота з педагогами 

 Оперативна нарада щодо планування роботи на тиждень Щопонеділка ЗДВР 
 Проведення наради для класних керівників з питання участі 

у заходах до «Дня здоров’я»  

05.09 ЗДВР 

 

 Проведення аналітично-методичної наради з питань 

планування класними керівниками виховної роботи з учнями 

на 2020/2021 н. р.  

03.09 ЗДВР 



 Складання розкладу проведення годин класних керівників, 

відкритих виховних заходів на 2020/2021 н. р. 

02-14.09 ЗДВР 

 Здійснення координації роботи: 
- класних керівників 7-11 класів, батьків, практичного 

психолога, соціального педагога, педагога-організатора, 

учнівського самоврядування,  медсестри, бібліотекара; 

- з позашкільними закладами освіти. 

02-14.09 ЗДВР 

 Організація роботи МО класних керівників.  

Засідання № 1. Тема: «Сратегічні напрями виховання у 

вимірах сьогодення»  

10.09 ЗДВР 

 Організація роботи:  
- учнівського самоврядування;  

- гуртків, секцій, узгодження календарно-тематичних планів 

їхньої роботи 

02-14.09 ЗДВР 

VІІ. Управління виховною роботою, контрольно-аналітична діяльність 

 Контроль проведення першого тематичного уроку 01.09 ЗДВР 

 Контроль за підготовкою інформації про працевлаштування 

випускників 2020 р. 

02-30.09 ЗДВР 

КК  

 Узгодження планів роботи класних керівників 7-11 класів та 

календарно-тематичних планів і розкладу роботи гуртків, 

секцій на І семестр 2020/2021 н. р. 

02-14.09 ЗДНВР 

ЗДВР 

Кер. гуртків 

 Контроль проведення Тижня Олімпійської освіти 07-14.09 ЗДВР 

 Відвідування виховних годин (за планом) Протягом 

місяця 

ЗДВР 

 

ЖОВТЕНЬ 
 

Тиждень військово-патріотичного виховання 12.10-16.10.2020 
Тиждень знань Безпеки Життєдіяльності  19.10-23.10.2020  

 
1 жовтня            Міжнародний день людей похилого віку 
1 жовтня            День ветерана 
1 жовтня            Міжнародний день музики 

     6 жовтня            Всесвітній день посмішки 
6 жовтня            Всесвітній день охорони місць проживання (середовища прож.) 
7 жовтня            Український День вчителя (День працівників освіти)  
14 жовтня          День захисника України (День захисників Вітчизни) 
14 жовтня          День Українського козацтва 
16 жовтня         Всесвітній день здoрoвoгo харчування 
18 жовтня          Європейський День боротьби з торгівлею людьми 
28 жовтня          День визволення України від фашистських загарбників 
 

 Назва заходу 

Термін 

вик-ння 

 

Наскрізні 

цілі 
Відповідальний 

І. Основні виховні заходи. Організаційна робота 

 
 

День людей похилого віку.  

- Класні години «Людям похилого віку 

– шана й повага!»  

01.10 

 

- Громадянська 

відповідальність 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ЗДВР  

КК 

ПО  

 День посмішки.  

Акція «Я дарую Вам посмішку» 

06.10 - Здоров'я і безпека 

 
ПО 

КК 
 Свято Золотої Осені. 

Осінній благодійний ярмарок. 

16.10 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
ЗДВР 

ПО 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=243
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=236
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=30
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=445
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=447


- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

-Підприємливість і 

фінансова грамотність  

КК 

 Тиждень знань Безпеки 

життєдіяльності  (за окремим планом)  

 

19-23.10 - Здоров'я і безпека 

 
Адміністрація 

ПО 

КК 
 Святкування Дня Вчителя.  

Урочиста концертна програма  

«Ми любимо вас, дорогі вчителі!» 

02.10  - Громадянська 

відповідальність 

 

ЗДВР 

ПО 

 
 Трудові десанти «Хай сяє наш рідний 

ліцей чистотою» 

Щоп’ятниці - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
КК 

Уч. тр. вих. 
 
 

Виступ агітбригади «Ендорфін»: 

«Булінгу скажемо ні!» 

30.10 - Здоров'я і безпека 

 
ЗДВР 

ПО 

Уч. актив 

ІІ. Превентивне виховання 

 Тематичні виховні години. 

 

01-31.10 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

КК 

 Оформлення інформаційного 

тематичного куточку з питань здорового 

способу життя 

19-23.10 - Здоров'я і безпека 

 
Медсестра  

СП 

ПП 
 Проведення інструктажу з питань  

попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів під час  

канікул із записом до класного журналу 

01-02.10 - Здоров'я і безпека 

 
КК 

 Тематично-ігрові, спортивно - оздоровчі 

та музично-розважальні програми в дні 

осінніх канікул (за окремим планом) 

05.10-

11.10 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ЗДВР 

ПО  

КК 

Бібліотекар 

Уч.фіз.вих. 

Кер. гуртків 

ІІІ. Спортивно-масові заходи 

 «Козацькі забави» до  Дня захисника 

України 

12.10 - Здоров'я і безпека 

- Громадянська 

відповідальність 

Уч. ЗВ 

Уч. фіз. культ. 

ПО 

КК 

ІV. Національно-патріотичне виховання 

 

 Тиждень військово-патріотичного 

виховання (за окремим планом) 

Лекція керівника військово-

патріотичного гуртка «Ратібор» 

12-16.10 - Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

 

ЗДВР 

ПО 

Уч. ЗВ 

Уч. фіз. культ. 

Бібліотекар 

КК 

 Заходи  присвячені річниці визволення 

України від німецько-фашистських 

загарбників: 

- уроки мужності «Серед братських 

могил …» 

- відвідування міського краєзнавчого 

26-29.10 - Громадянська 

відповідальність 

 

Бібліотекар 

Уч. історії 

КК 

ПО  



музею; 

- покладання квітів до пам’ятників; 

- тематична книжково-ілюстративна 

виставка «Наш край в роки війни. 

Героям - слава!». 

 

V. Робота з батьками. Родинне виховання 

 До Міжнародного дня шкільних 

бібліотек.  

Акція «Поповнимо бібліотечний фонд» 

22.10 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

Батьки 

 Індивідуальна робота з батьками 

(відвідування ліцею учнями, 

дисципліна на уроках) 

01-30.10 - Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека  

КК 

VІ. Організаційно-методична робота з педагогами 

 Оперативна нарада щодо планування роботи на тиждень Щопонеділка ЗДВР 

 Взаємовідвідування позакласних заходів з метою обміну 

досвідом роботи, поширення передового педагогічного досвіду, 

надання допомоги в роботі 

Протягом 

місяця 
ЗДВР 

КК 

VІІ. Управління виховною роботою, контрольно-аналітична діяльність 

 Контроль проведення Тижня військово-патріотичного 

виховання та Тижня знань БЖ 

01-23.10 ЗДВР 

 Аналіз стану охоплення гуртковою роботою учнів ліцею 19-23.10 ЗДВР 

ПО 

КК 

 Складання плану роботи на осінні канікули спільно з членами 

учнівського самоврядування 

28.09-

02.10 

ЗДВР 

КК  
 Контроль виконання плану виховних заходів з дітьми  під час 

осінніх канікул 

05.10-

11.10 

ЗДВР 

 Відвідування виховних годин (за планом) Протягом 

місяця 
ЗДВР 

 

’ЛИСТОПАД 
 

Тиждень толерантності 09.11-13.11.2020 

 
6 листопада          День Визволення Києва 
9 листопада          День української писемності та мови 
16 листопада        Міжнародний день толерантності 
16 листопада        Міжнародний день відмови від паління 
20 листопада        Всесвітній день дитини 
21 листопада        День Гідності та Свободи 
21 листопада        Всесвітній день вітань 
25 листопада        Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над       жінками 
25 листопада        День пам’яті жертв голодомору 
 

  Назва заходу 

Термін 

вик-ння 

 

Наскрізні 

цілі 
Відповідальний 

І. Основні виховні заходи. Організаційна робота 

 Тиждень толерантності  

(за окремим планом) 

09-13.11 - Здоров'я і безпека 

 
ЗДВР 

ПО, КК 

Бібліотекар 



 Музичне шоу «Кращий голос 

ліцею»(Осінній бал) 

26.11 - Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ПО 

Уч. мист. 

КК 
 Трудові десанти  

«Хай сяє наш рідний ліцей чистотою» 

Щоп’ятниці - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
КК 

Уч. тр. навч. 

ІІ. Превентивне виховання 

 Тематичні виховні години. 

 

02-30.11 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

КК 

 Інформаційна газета 

 «Визначні події листопада» 

04.11 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ПО 

 Інструктаж «Правила поведінки на 

водних об’єктах в осінньо-зимовий 

період» 

02-06.11 - Здоров'я і безпека 

  
КК 

 Акція «Говори українською 

правильно» до Дня української 

писемності та мови  (декламація віршів 

та творів) 

09.11 - Громадянська 

відповідальність 

 

ПО 

Уч. укр. мови 

 Проведення інструктажу з питань   

попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів під час  

канікул із записом до класного журналу 

12.-

13.11 

- Здоров'я і безпека 

 
КК 

 Створення колажу «Конвенція ООН про 

права дитини», присвячений 

Всесвітньому Дню дитини 

24.11 

 

- Громадянська 

відповідальність 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

ПО 

Уч. актив 

 Старт акції «16 днів проти насильства» (за 

окремим планом СП та ПП) 

Охоплює наступні важливі дати: 

- 25 листопада – Міжнародний день  

боротьби з насильством щодо жінок 

23.11- 

11.12 

- Громадянська 

відповідальність 

  

ЗДВР 

ПО 

ПП, СП 

Уч. правозн.  

ІІІ. Спортивно-масові заходи 

 
 Спортивні перерви «Цигарці – ні, а 

спорту – так!» до Дня відмови від 

куріння 

12.11 - Здоров'я і безпека 

  
 ПО 

КК 

Уч. фіз. культ. 
 Змагання з футболу ( серед учнів 7-8 

класів) 

За 

окремим 

планом 

- Здоров'я і безпека 

 - Підприємливість і 

фінансова грамотність 

Уч. фіз. культ. 

ІV. Національно-патріотичне виховання 
 Хвилини історичної пам’яті  

«Вони визволяли наш край» до Дня 

визволення Києва 

02-06.11 - Громадянська 

відповідальність 

 

Уч. історії 

Бібліотекар 

КК 

 
 День пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій. 

Оформлення тематичного куточка  

«Допоки пам'ять в серці не згасає» 

25.11 

 

- Громадянська 

відповідальність 

 

ПО 

Бібліотекар 

КК  

 Виховні години  

«Вільні творять майбутнє!»  

до  Дня Гідності та Свободи 

23.11 - Підприємливість і 

фінансова грамотність  

- Громадянська 

КК 



відповідальність 

 Всеукраїнська акція «Запали свічку», 

присвячена Дню пам’яті жертв 

Голодомору та політичних репресій 

1932-1933 рр. 

27.11 - Громадянська 

відповідальність 

 

Бібліотекар 

ПО 

КК 

V. Робота з батьками. Родинне виховання 

 Індивідуальні бесіди з батьками,  діти 

яких мають навчальні досягнення 

низького рівня 

02-30.11 - Громадянська 

відповідальність 

 

КК 

 Проведення тематичних батьківських 

зборів 

02-30.11 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

КК 

VІ. Організаційно-методична робота з педагогами 

 Оперативна нарада щодо планування роботи на тиждень Щопонеділка ЗДВР 
 Засідання МО класних керівників №2. Тема: «Формування в 

учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх 

способам розв’язання конфліктів» 

26.11 ЗДВР 

КК 

 Взаємовідвідування позакласних заходів з метою обміну 

досвідом роботи, поширення передового педагогічного 

досвіду, надання допомоги в роботі 

Протягом 

місяця 
ЗДВР 

КК 

VІІ. Управління виховною роботою, контрольно-аналітична діяльність 

 Контроль проведення Тижня толерантності 09-13.11 ЗДВР 

 Відвідування занять гуртків з метою надання методичної 

допомоги 

Протягом 

місяця 

ЗДВР 

 Відвідування виховних годин (за планом) Протягом 

місяця 

ЗДВР 

 Складання плану роботи на осінні канікули спільно з членами 

учнівського самоврядування 
09-13.11 ЗДВР 

ПО,уч. актив 

КК 
 Контроль виконання плану виховних заходів з дітьми  під час 

осінніх канікул 

16-22.11 ЗДВР 

ГРУДЕНЬ 
 

Тиждень історії та правової  освіти 07.12 -12.12.2020 
 

  1 грудня           Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
  3 грудня           Міжнародний День людей з інвалідністю 
  5 грудня           Всесвітній день волонтерів 
  6 грудня           День Збройних Сил України 
  10 грудня         День прав людини 
  10 грудня         Всесвітній день футболу 
  14 грудня         День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
 19 грудня          День святого Миколая 
 19 грудня          Міжнародний день допомоги бідним 

  Назва заходу 

Термін 

вик-ння 

 

Наскрізні 

цілі 
Відповідальний 

І. Основні виховні заходи. Організаційна робота 

 Екологічний десант «Нагодуй птахів» 

(7-8 класи) 

01-25.12 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток  
КК 

 День милосердя та турботи «Повір у 

себе» до Міжнародного дня людей з 

03.12 - Здоров'я і безпека 

- Громадянська 
ЗДВР 

ПО 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=330
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=337
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=342


інвалідністю  відповідальність КК 
 Виступ агітбригади «Ендорфін» : «Ні 

наркотикам!» 

05-20.12 - Громадянська 

відповідальність 
ПО 

Уч. актив 
 Тиждень історії і правової освіти  

(за окремим планом) 

09-13.12 - Громадянська 

відповідальність 

 

ЗДНР  

ЗДВР 

Учителі 

історії та 

права 

Бібліотекар 

КК 
 Заходи до Дня  вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС: 

- відеоперерва «Битва за Чорнобиль»; 

- тематичні куточки «Вічно в пам'яті 

живі». 

14.12 - Громадянська 

відповідальність 

 - Здоров'я і безпека 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

ПО 

Бібліотекар 

Уч. актив. 

 

 Підготовка та проведення новорічних 

свят 

 

За 

графіком 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 
ЗДВР 

ПО 

КК 
 Трудові десанти  

«Хай наш рідний ліцей чистотою» 

Щоп’ятниці - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
КК 

Уч. тр. навч. 

ІІ. Превентивне виховання 
 Тематичні виховні години. 

 

01-25.12 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

КК 

 Інформаційна газета 

 «Визначні події грудня» 

01.12 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ПО 

Уч. актив 

 Продовження акції «16 днів проти 

насильства» (за планом СП та ПП) 

Охоплює наступні важливі дати: 

1 грудня – Всесвітній  день боротьби зі 

СНІДом 

2 грудня – Міжнародний день боротьби з 

рабством 

3 грудня – Міжнародний день людей з 

обмеженими фізичними можливостями 

5 грудня – Міжнародний день волонтера 

9 грудня –Міжнародний день боротьби з 

корупцією 

10 грудня –Міжнародний день прав людини 

23.11- 

11.12 

- Громадянська 

відповідальність 

  

ЗДВР 

ПО,СП, ПП 

Уч. проавозн.  

 Бесіди до Всесвітнього  дня боротьби зі 

СНІДом 

«Попереджений-- значить захищений!» 

Виступ агітбригади «Ендорфін»  

01.12 - Здоров'я і безпека 

  
Уч. біолог. 

ПО 

Уч. актив 

КК 
 Оформлення інформаційного 

тематичного куточку з питань 

правового виховання 

02-06.12 - Громадянська 

відповідальність 

  

Уч. права 

ПО 

Уч. актив 

 Круглий стіл «Булінг серед підлітків, 

його види, як з ним боротися?» 

10.12 - Громадянська 

відповідальність 

 - Здоров'я і безпека 

ПО 

КК 



 Уч. актив 
 Благодійна акція до свята Св. Миколая «З 

Миколайчиком у душі» 

18.12 - Громадянська 

відповідальність 

 

ЗДВР 

ПО 

КК 

Уч. актив 
 Проведення інструктажу з питань  

попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів під час 

шкільних канікул із записом до класного 

журналу 

21-25.12 - Здоров'я і безпека 

 
КК 

ІІІ. Спортивно-масові заходи 
 Спортивні змагання « до Дня Збройних 

сил України» (9кл) 

04.12 - Громадянська 

відповідальність 

 

Уч. фіз. культ. 

КК 

ІV. Національно-патріотичне виховання 

 Заходи до Дня Збройних сил України:  

- зустрічі із військовослужбовцями; 

- виготовлення листівок; 

- написання листів воїнам; 

- години спілкування «Збройні сили – міць і 

гордість України!». 

04-11.12 - Громадянська 

відповідальність 

 

КК 

ПО 

 До Міжнародного Дня волонтерів 

уроки мужності в класних колективах 

«Героїзм українських волонтерів» 

04.12 - Громадянська 

відповідальність 

 

КК 

 Благодійна акції милосердя «Поспішайте 

творити добро!» : 

- Збір солодких подарунків для дітей із зони 

АТО до Дня святого Миколая. 

-Виготовлення Новорічних листівок 

військовослужбовцям у зону ООС. 

03-18.12 - Здоров'я і безпека 

 
ЗДВР 

ЗДНВР 

ПО 

Уч. актив 

КК 

V. Робота з батьками. Родинне виховання 
 Розмова в колі  

«Щастя дитини залежить від родини» 

09-16.12 - Громадянська 

відповідальність 

  

КК 

ПП 

 Індивідуальні бесіди з батьками тих 

учнів, що мають схильність до 

правопорушень 

02-13.12 - Здоров'я і безпека 

- Громадянська 

відповідальність 

 

ЗДВР 

КК 

ПП  

VІ. Організаційно-методична робота з педагогами 
 Оперативна нарада щодо планування роботи на тиждень Щопонеділк

а 

ЗДВР 

 Нарада класних керівників: 

- про організацію новорічних заходів; 

- про   планування роботи з дітьми  під час зимових канікул 

10.12 ЗДВР 

 Взаємовідвідування позакласних заходів з метою обміну досвідом 

роботи, поширення передового педагогічного досвіду, надання 

допомоги в роботі 

Протягом 

місяця 

ЗДВР 

КК 

VІІ. Управління виховною роботою, контрольно-аналітична діяльність 

 Контроль за підготовкою та проведенням новорічних свят  і 

дотриманням правил ТБ. 

01-25.12 ЗДВР 

ЗДНВР 

 Складання плану роботи на зимові канікули під назвою «Декада 

народних звичаїв і обрядів» спільно з членами учнівського 

самоврядування.  

21-25.12 ЗДВР 

КК 

Уч. актив. 

 Контроль виконання плану виховних заходів з дітьми  під час 

зимових канікул 

28.12-10.01 ЗДВР 

 Відвідування виховних годин (за планом) Протягом 

місяця 

ЗДВР 



СІЧЕНЬ 
 

Декада народних звичаїв і обрядів 30.12-11.01.2021 
 

1 січня                  Новий рік! 
7 січня                 Різдво Христове 

    11 січня                Всесвітній день «спасибі» 
13 січня               Старий Новий рік 
17 січня               День дітей-винахідників 
19 січня               Хрещення Господнє 
20 січня               День АР Крим 
21 січня              Міжнародний день обіймів 
22 січня               День Соборності (день Злуки) 
27 січня              Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

    29 січня               День пам’яті Героїв Крут 
 

 Назва заходу 

Термін 

вик-ння 

 

Наскрізні 

цілі 
Відповідальний 

І. Основні виховні заходи. Організаційна робота 

 Декада народних звичаїв і обрядів  

(за окремим планом) 

30.12-

11.01 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ЗДВР 

ПО  

Уч. актив 

КК 

Бібліотекар 

Уч. фіз. культ. 

Кер. гуртків 
 Виставка класних фотоколлажів  

«Ура! Канікули!» 

11-18.01 - Підприємливість і 

фінансова грамотність - 

- Здоров'я і безпека 

ПО 

КК 

Уч. актив 
 Інструктаж з ТБ «Правила поведінки на 

кризі», «Обережно, ожеледиця!» 

12-18.01 - Здоров'я і безпека 

  
ЗДВР 

КК 
 Всеукраїнської акції «Годівничка» 

Екологічний десант «Нагодуй птахів» 

(7-8 класи) 

04-29.01 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

  

КК 

Уч. труд. 

навч. 
 Трудові десанти  

«Хай сяє наш рідний ліцей чистотою» 

Щоп’ятниці - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

КК 

Уч. тр. навч. 

ІІ. Превентивне виховання 

 Тематичні виховні години. 

 

11-29.01 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

КК 

     
 Інформаційна газета 

 «Визначні події січня» 

02.01 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ПО 

Уч. актив 

 Акція до Всесвітнього дня «спасибі» 11.01 - Здоров'я і безпека 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

ПО 

Уч. актив 

 Флеш-моб «Обійми мене!» до 21.01 - Здоров'я і безпека ПО 



 Міжнародного дня обіймів - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
Редколегія 

ІІІ. Спортивно-масові заходи 
 Участь у міських  змаганнях з 

баскетболу, волейболу серед  юнаків та 

дівчат 

 

За 

планом  

- Здоров'я і безпека 

 
Уч. фіз. навч . 

ІV. Національно-патріотичне виховання 
 Виставка фотографій 

«Крим – це Україна!» (7-9 кл.) 

13-20.01 - Громадянська 

відповідальність 
Уч. мист. 

 Акція до Дня Соборності України.  

 «Діти єднають Україну» 

22.01 - Громадянська 

відповідальність 

 

ПО 

Редколегія 

КК 
 Інформаційні хвилинки до 

Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту 

27.01 - Громадянська 

відповідальність 

 

Уч. історії 

Бібліотекар 

 День  пам’яті героїв Крут.  

Інформаційні хвилинки «Квіти у полі, 

там, де Крути…»  

29.01 - Громадянська 

відповідальність 

 

Бібліотекар 

Уч. історії 

ПО 

КК 
 Перегляд фільму «Крути: 100 років 

битви» 

29.01 - Громадянська 

відповідальність 

  

ПО 

Уч. актив 

V. Робота з батьками. Родинне виховання 

 Індивідуальна робота з батьками 

(відвідування, дисципліна на уроках) 

11-29.10 - Громадянська 

відповідальність 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

КК 

VІ. Організаційно-методична робота з педагогами 

 Оперативна нарада щодо планування роботи на тиждень Щопонеділка ЗДВР 
 Творчі звіти класних керівників, що атестуються (педагогічна 

рада) 

За планом Адміністрація 

КК 

 Проведення наради з питань корегування класними 

керівниками планування роботи з учнями на ІІ сем. 

11.01 ЗДВР 

 Узгодження планів роботи класних керівників 7-11 класів та 

календарно-тематичних планів  і розкладу роботи гуртків, 

секцій на ІІ семестр 

04-14.01 ЗДНВР 

ЗДВР 

 Складання розкладу проведення годин класних керівників на 

ІІ семестр 

05-12.01 ЗДВР 

VІІ. Управління виховною роботою, контрольно-аналітична діяльність 

 Контроль за проведенням Декади народних звичаїв і обрядів 30-11.01 ЗДВР 
 Перевірка роботи гуртків  

(виконання програм, наповнюваність, своєчасність  обліку) 

06-13.01 ЗДВР 

 Корекція плану роботи учнівського самоврядування на  

ІІ семестр 

13-18.01 ЗДВР 

ПО 

Уч. актив 
 Відвідування виховних годин (за планом) Протягом 

місяця 

ЗДВР 

 



ЛЮТИЙ 
 

                    Тиждень профорієнтаційної роботи  15.02-19.02.2021  

 
5 лютого            День безпеки в Інтернеті 

14 лютого             День всіх закоханих  
15 лютого             День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів  
15 лютого            Стрітення Господнє 
17 лютого            День спонтанного прояву доброти 
20 лютого            День Героїв Небесної Сотні  
21 лютого            Міжнародний день рідної мови 

  Назва заходу 

Термін 

вик-ння 

 

Наскрізні 

цілі 
Відповідальний 

І. Основні виховні заходи. Організаційна робота 

 День святого Валентина: 

- Скринька «Пошта Амура». 

- Виставка листівок-валентинок. 

15.02 - Здоров'я і безпека 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

ПО 

Уч. актив 

Уч. мист. 
 Тиждень профорієнтаційної роботи  

(за окремим планом) 

15-19.02 - Підприємливість і 

фінансова грамотність 

- Здоров'я і безпека 

 

ЗДВР 

ПО 

Психолог 

Бібліотекар 

КК 
 Трудові десанти 

 «Хай сяє наш рідний ліцей чистотою» 

Щоп’ятниці - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
КК 

Уч. тр. навч. 

ІІ. Превентивне виховання 

 Тематичні виховні години. 

 

01-20.02 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

КК 

 Інформаційна газета 

 «Визначні події лютого» 

01.02 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ПО 

Уч. актив 

 Екологічний десант «Нагодуй птахів» 

(7-11 класи) 

01-20.02 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
КК 

 Заходи в рамках відзначення 

Всесвітнього дня безпеки  в Інтернеті 

05.02 - Здоров'я і безпека 

 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

Уч. інформ. 

ПО 

ПП 

Уч. актив 
 Тематична виставка  

«Афганістан – 1979-1989»  

15.02 - Громадянська 

відповідальність 
Бібліотекар 

 Акція «Життя коротке, поспішай 

творити добро»  до Дня спонтанного 

прояву доброти 

17.02 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Здоров'я і безпека 

КК, ПО 

Уч. актив 

 Челенж для старшокласників  «Моя 

професія: проектую своє майбутнє» 

17-21.02 - Підприємливість і 

фінансова грамотність 
ПО 

Уч. актив 



 Конкурс-шоу «Нумо, хлопці!» 19.02 - Здоров'я і безпека 

 
ЗДВР 

ПО, КК 

Уч. актив. 

Батьки 
 Підготовка до Всесвітнього дня боротьби 

з наркоманією та виготовлення робіт на 

тему: «Я кажу «НІ!» наркотикам!»  

(малюнки, плакати) 

02.02-

03.03 

- Здоров'я і безпека 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

ПП 

Уч. актив  

Уч. біолог., 

основ здор. 

Уч. мист. 

КК 
 Проведення інструктажу з питань  

попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів під час 

шкільних канікул із записом до класного 

журналу 

18-19.02 - Здоров'я і безпека 

 
КК 

ІІІ. Спортивно-масові заходи 

 Змаганнях з шашок і шахів 23.02.-

26.02 

- Здоров'я і безпека 

 
Уч. фіз. культ. 

ІV. Національно-патріотичне виховання 
 Заходи до  Дня пам’яті Героїв Небесної 

Сотні:  

- Тематичний куточок у фойє школи. 

- Урок-реквієм: «Герої не вмирають, 

просто йдуть…». 

- Години спілкування класних керівників 

«Нескорені, чиї душі на небесах …». 

- Відеохроніка героїчних подій Майдану 

на перервах. 

17-22.02 - Громадянська 

відповідальність 

 

Бібліотекар 

ПО 

Уч. актив 

КК 

 

V. Робота з батьками. Родинне виховання 

 Індивідуальна робота з батьками 

(відвідування школи учнями, 

дисципліна на уроках) 

01-26.02 - Здоров'я і безпека 

  
КК 

 Класні тематичні батьківські збори 01-28.02 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

КК 

VІ. Організаційно-методична робота з педагогами 

 Оперативна нарада щодо планування роботи на тиждень Щопонеділка ЗДВР 
 Засідання МО  класних керівників №3. Тема: «Сучасні виховні 

технології» 

25.02 ЗДВР, КК 

 Взаємовідвідування позакласних заходів з метою обміну 

досвідом роботи, поширення передового педагогічного 

досвіду, надання допомоги в роботі 

Протягом 

місяця 

ЗДВР 

КК 

VІІ. Управління виховною роботою, контрольно-аналітична діяльність 

 Контроль за проведенням Тижня профорієнтаційної роботи 15-19.02 ЗДВР 
 Складання плану роботи на осінні канікули спільно з членами 

учнівського самоврядування 

15-19.02 ЗДВР 

Уч. актив 

КК 

 
 Контроль виконання плану виховних заходів з дітьми  під час  

канікул 

22.02-

28.02 

ЗДВР 

 Відвідування виховних годин (за планом) Протягом 

місяця 

ЗДВР 



БЕРЕЗЕНЬ 
 

Шевченківський тиждень 09.03-12.03.2021 
Тиждень дитячої книги 22.03-26.03.2021  

2 березня                  Всесвітній день боротьби з наркоманією 
8 березня                 Міжнародний жіночий день 
9 березня                 День народження Тараса Шевченка 
20 березня               Міжнародний день щастя 
20 березня               Всесвітній день Землі 
21 березня               Міжнародний день лісів 
22 березня               Всесвітній день водних ресурсів 
24 березня               Всесвітній день боротьби з туберкульозом  
27 березня               Міжнародний день театру 

 Назва заходу 

 

Термін 

вик-ння 

 

Наскрізні 

цілі 
Відповідальний 

І. Основні виховні заходи. Організаційна робота 

 Свято 8 Березня.   

«Жінка – це Весна» 

05.03 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

ПО 

Редколегія 

 Акція «Здорова планета – здорова 

людина».  

9-31.03 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

  

Уч. тр. навч. 

КК 

 Акція «Подаруй квіточку щастя» до 

Міжнародного дня щастя 

19.03 - Здоров'я і безпека 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

ПО 

Уч. актив. 

КК 

 Трудові десанти 

 «Хай сяє наш рідний ліцей чистотою» 

Щоп’ятниці - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
КК 

Уч. тр. навч. 

 Конкурс «Кращий декламатор віршів 

Т.Г. Шевченка» 

 

9.03 
 Уч укр. мови 

та літ. 

ПО 

ІІ. Превентивне виховання 

 Тематичні виховні години. 

 

01-31.03 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

КК 

 Інформаційна газета 

 «Визначні події березня» 

02.03 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ПО 

Уч. актив 

 Виставка дитячих робіт до Всесвітнього 

дня боротьби з наркоманією «Я кажу: 

«НІ!» наркотикам!»  (малюнки,  

стінгазети) 

02.03 - Здоров'я і безпека 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

СП 

Уч. актив 

Уч. біолог., 

основ здор. 

Уч. мист. 
 Екологічні уроки: 

- «Земля – наш спільний дім!» 

- «Бережіть воду!» 

- «Зелені легені планети» 

15-22.03 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

  

Уч. біол., 

основ здор. 

Уч. геогр. 

КК 



 Флешмоб «Ромашка – символ Дня 

боротьби з туберкульозом» 

19.03 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Здоров'я і безпека 

Уч. біолог., 

основ здор. 

ПО 

Медсестра 

Уч. актив 
 Тиждень дитячої книги (за окремим 

планом) 

22-26.03 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
Бібліотекар 

  «Зустрічі з прекрасним». 

 Відвідування театрів учнями  10-11 

класів до Міжнародного Дня театру.  

22-26.03 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Здоров'я і безпека 

КК 

Батьки 

ІІІ. Спортивно-масові заходи 

 Спортивні вікторини на уроках фізичної 

культури «Навколо спорту»; 

 

Спортивні змагання з настільного 

тенісу 

15-19.03 

 

 

Протяго

м місяця 

- Здоров'я і безпека 

 
Уч. фіз. культ. 

 

ІV. Національно-патріотичне виховання 

V. Робота з батьками. Родинне виховання 

 Індивідуальні бесіди з батьками,  діти 

яких мають навчальні досягнення 

низького рівня 

01-31.03 - Громадянська 

відповідальність 

 

КК  

 Виготовлених власними руками  

книжечок до Міжнародного дня дитячої 

книги, яке святкують 2 квітня 

16-20.03 - Підприємливість і 

фінансова грамотність 
КК  

Батьки 

VІ. Організаційно-методична робота з педагогами 

 Оперативна нарада щодо планування роботи на тиждень Щопонеділка ЗДВР 
 Взаємовідвідування позакласних заходів з метою обміну 

досвідом роботи, поширення передового педагогічного 

досвіду, надання допомоги в роботі 

Протягом 

місяця 

ЗДВР 

КК 

VІІ. Управління виховною роботою, контрольно-аналітична діяльність 

 Відвідування виховних годин (за планом) Протягом 

місяця 

ЗДВР 

КВІТЕНЬ 
 

Тиждень пропаганди здорового способу життя 05.04-9.04.2021 
Місячник екологічної освіти та охорони навколишнього середовища  

01.04-03.05.2021  

 
1 квітня              1 квітня – День Сміху! 
1 квітня              Міжнародний день птахів (День орнітолога) 
2 квітня              Міжнародний день дитячої книги 
6 квітня              Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 
7 квітня              Всесвітній день здоров’я 
12 квітня            Всесвітній день авіації і космонавтики  
14 квітня            День ДАІ МВС України 
17 квітня            День пожежної охорони 
21 квітня            Український  День навколишнього середовища  
21 квітня            День боротьби з туберкульозом 
22 квітня            Міжнародний день Землі 
26 квітня            Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 
29 квітня           Всесвітній день поріднених міст 
30 квітня           Міжнародний день танцю 
 
 



 
 

 Назва заходу 

Термін 

вик-ння 

 

Наскрізні 

цілі 
Відповідальний 

І. Основні виховні заходи. Організаційна робота 

 День гумору КВК серед учнів 10-11 

класів 

01.04 - Сталий розвиток і 

екологічна безпека 
ЗДВР 

ПО 

КК 

Уч. актив 

Батьки 

 Тиждень пропаганди здорового 

способу життя (за окремим планом) 

05-09.04 - Здоров'я і безпека 

 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

ЗДВР 

ПО 

ПП 

Медсестра 

Бібліотекар 

КК 
  Природоохоронна акція 

  «Чисте подвір’я» 

05-30.04 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
КК 

 «Писанки святкові, різнокольорові. 

Ми їх розписали, вам подарували» 

Виготовлення писанок для Великоднього 

дерева (7-11 кл.) 

Конкурс на кращі: 

-писанки, крашанки; 

-кращий вербний букетик;  

-кращий Великодній кошик. 

29-30.04 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

ПО 

КК 

Уч. мистецтв.  

 Інструктаж «Правила поведінки під час 

Великодніх свят» 

29-30.04 - Здоров'я і безпека 

 
КК 

 Трудові десанти  

«Хай сяє наш ліцей рідний чистотою» 

Щоп’ятниці - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
КК 

Уч. тр. навч. 
 Конкурс плакатів «Безпека дорожнього 

руху – це життя!» 

 

23.04 
 

- Здоров'я і безпека 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

Уч. біолог., 

основ здор. 

Уч. мист. 

Уч. актив 
 День ЦЗ  За 

планом 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
Адміністрація 

 

ІІ. Превентивне виховання 

 Тематичні виховні години. 

 

01-30.04 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

КК 

 Інформаційна газета 

 «Визначні події квітня» 

01.04 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

ПО 

Уч. актив  



фінансова грамотність 

 Проведення інструктажу з питань  

попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів під час 

шкільних канікул із записом до класного 

журналу 

05-09.04 - Здоров'я і безпека 

 
КК 

 Акція  «Нехай земля квітує всюди» до 

Українського Дня навколишнього 

середовища (Дня довкілля) та 

Міжнародного дня Землі 

21-22.04 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

Уч. географії 

Уч. біології, 

основ здор. 

Уч. мист. 

 Тематична виставка «Гірчить 

Чорнобиль крізь роки» 

23.04 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Здоров'я і безпека 

 

Бібліотекар 

ПО 

Уч. актив 

 До річниці Чорнобильської трагедії:  

- Перегляд презентацій на тему: 

«Чорнобильська катастрофа»,  

«Ми відповідальні за природу».  

- Класні години:  

 «Чорний досвід Чорнобиля», 

 «Дзвони Чорнобиля»  

«У Чорнобиля немає часу» 

20-26.04 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 - Громадянська 

відповідальність 

 

 

ПО 

Уч. біолог., 

основ здор. 

КК 

 Шоу «Танцюють всі!»  до 

Міжнародного дня танцю 

30.04 - Здоров'я і безпека 

 
ПО 

Уч. актив 

КК 

ІІІ. Спортивно-масові заходи 

 Інформаційна хвилинка та спортивний 

флешмоб «Дорога в космос 

починається з зарядки» з нагоди 

Всесвітнього дня авіації і космонавтики  

09.04 - Громадянська 

відповідальність 

 

ПО 

Уч. фіз. культ. 

 Змаганнях з футболу: 

- 7-8 -9кл.; 

- 10-11 кл.  

За 

окремим

планом  

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

Уч. фіз. культ. 

ІV. Національно-патріотичне виховання 
 Благодійна акції милосердя 

«Поспішайте творити добро!». 

Виготовлення Великодніх листівок 

військовослужбовцям у зону ООС. 

26-30.04 - Громадянська 

відповідальність 

 

 

ЗДВР 

ПО 

Уч. актив. 

 

V. Робота з батьками. Родинне виховання 

 Загальношкільні батьківські збори 

 

За 

планом 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність  

Адміністрація 

 Консультпункт для батьків щодо 

подальшого навчання та 

працевлаштування випускників ліцею 

01-30.04 - Підприємливість і 

фінансова грамотність 
ПО 

ПС 

КК 
 Індивідуальні співбесіди з батьками тих 

учнів, що мають схильність до 

правопорушень 

01-30.04 - Громадянська 

відповідальність 

  

КК 

ПС 

ЗДВР 
 Екскурсії та прогулянки  

«Я вмію відпочивати на природі» 

01-30.04 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
КК 

Батьки 

VІ. Організаційно-методична робота з педагогами 



 Оперативна нарада щодо планування роботи на тиждень Щопонеділка ЗДВР 
 Підготовка до проведенням Тижня пропаганди здорового 

способу життя 

30.03-

09.04 

ЗДНР 

ЗДВР 

ПО 

ПП 

СП 

Медсестра 

Уч. фіз. культ. 

Уч. біолог., 

основ здор. 

КК 
 Проведення наради для класних керівників з питання участі 

у заходах до травневих свят. 

29.04 ЗДВР 

 Взаємовідвідування позакласних заходів з метою обміну 

досвідом роботи, поширення передового педагогічного 

досвіду, надання допомоги в роботі 

Протягом 

місяця 

ЗДВР 

КК 

VІІ. Управління виховною роботою, контрольно-аналітична діяльність 

 Контроль за проведенням Тижня пропаганди здорового 

способу життя 

30.03-

10.04 

ЗДВР 

 Складання плану роботи на осінні канікули спільно з членами 

учнівського самоврядування 

05-09.04 ЗДВР  

Уч. актив 

КК 
 Контроль виконання плану виховних заходів з дітьми  під час  

канікул 

12-18.04 ЗДВР 

 Відвідування виховних годин (за планом) Протягом 

місяця 

ЗДВР 

ТРАВЕНЬ  
                                     Декада героїко-патріотичного виховання  03-10.05.2021 

                                    Тиждень попередження дитячого травматизму 24-28.05.2021 

 

 
1 травня                Міжнародний день солідарності трудящих 
2 травня                Великдень 
8 травня                День пам’яті та примирення в Україні 
8 травня                Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 
9 травня               День Перемоги 
10 травня             День матері в Україні 
15 травня             Міжнародний день сім’ї 
16 травня             День вишиванки 
16 травня             День Європи  
18 травня             День скорботи і пам’яті жертв депортації  кримськотатарського народу 
18 травня            Міжнародний день музеїв 
20 травня            День пам’яті жертв політичних репресій 
28 травня            Останній дзвоник 

 

 Назва заходу 

Термін 

вик-ння 

 

Наскрізні 

цілі 
Відповідальний 

І. Основні виховні заходи. Організаційна робота 

 Уроки пам’яті та мужності 07.05 - Громадянська 

відповідальність 
ЗДВР 

ПО 

КК 
 День вишиванки.  21.05 - Громадянська 

відповідальність 
ПО 

КК 
 Збір макулатури  24-28.05 - Екологічна безпека і Бібліотекар 



«Старим зошитам – нове життя»  сталий розвиток 

 
КК 

Уч. актив 
 Підготовка і проведення Свята 

«Останнього дзвоника»  

 

 

24-28.05 

 

- Громадянська 

відповідальність 

 

ЗДВР 

ПО 

КК 
 Проведення інструктажу з питань  

попередження дитячого травматизму, 

збереження життя і здоров'я учнів під час 

шкільних канікул із записом до класного 

журналу 

24-28.05 - Здоров'я і безпека 

 
КК 

 Трудові десанти  

«Хай сяє наш ліцей рідний чистотою» 

Щоп’ятниці - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

КК 

Уч. тр. навч.. 

ІІ. Превентивне виховання 

 Тематичні виховні години. 

 

03-28.05 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

КК 

 Інформаційна газета 

 «Визначні події травня» 

03.05 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ПО 

Уч. актив 

 Перерви громадянськості до Дня Європи 

в Україні: 

- «Українці – європейська нація» 

- «Європа – наш спільний дім» 

14.05 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 - Громадянська 

відповідальність 

ПО 

Уч. актив 

 Віртуальні подорожі та екскурсії в 

музеї до Міжнародного дня музеїв 

18.05 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
Бібліотекар 

КК 

ІІІ. Спортивно-масові заходи 

 Змагання з баскетболу серед юнаків і 

дівчат 

10-14.05 - Здоров'я і безпека 

- Громадянська 

відповідальність 

Уч. фіз. культ. 

  Участь у міському етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-спортивної патріотичної гри 

Українського козацтва «Сокіл» 

(«Джура») – середня вікова груп; 

                    – старша вікова група. 

 

За  

окремим

планом  

- Здоров'я і безпека 

 
Кер. гуртка 

Уч. фіз. культ. 

ІV. Національно-патріотичне виховання 
 Благодійна акція милосердя 

«Поспішайте творити добро!» під гаслом  

«Ветеран живе поряд»: 

- привітання;  

- допомога. 

03-07.05 - Громадянська 

відповідальність 

 

ЗДВР 

ПО 

Уч. актив 

КК 

 Заходи до Дня памяті та примирення:  

-уроки «Пам’ятаємо!  Перемагаємо!»;  

- покладання квітів до меморіалів;  

- зустрічі з ветеранами війни;  

-книжковий вернісаж «Цих днів не 

змовкне слава»  

03-07.05 - Громадянська 

відповідальність 

- Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

ЗДВР 

Бібліотекар 

ПО 

КК  

 Заходи до Дня пам’яті жертв 20.05 - Громадянська 

відповідальність 
Уч. історії 



політичних репресій  КК 

V. Робота з батьками. Родинне виховання 

 Індивідуальна робота з батьками учнів з 

питань оздоровлення школярів 

03-28.05 - Здоров'я і безпека 

 
ЗДВР 

КК 
 Операція «Дарунок для мами» (7-11 кл.) 03-07.05 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
ПО 

Уч. актив 
 Вітальний калейдоскоп: «Зателефонуй 

мамі»  до Дня матері «У світі все 

починається з мами!» 

(7-8 кл.) 

03-07.05 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

ПО 

КК 

 Конкурс-презентація 

«Мама як весна!» до Дня матері в 

Україні (9-10 кл.) 

07.05 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

ПО 

КК 

 Конкурс «Дерево мого роду» до 

Міжнародного дня сім’ї  (9-11 кл.) 

11-15.05 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 
ПО 

КК 
 Розмова у колі «Улюблені пісні моєї 

родини» до Міжнародного дня сім’ї     

(11 кл.) 

11-15.05 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

 

ПО 

КК 

VІ. Організаційно-методична робота з педагогами 

 Оперативна нарада щодо планування роботи на тиждень Щопонеділка ЗДВР 
 Засідання МО класних керівників  № 4. Тема: «Виховний 

аспект реалізації Концепції державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року» 

20.05 ЗДВР 

 Проведення консультацій для класних керівників з планування 

роботи на новий навчальний рік 

17-21.05 ЗДВР 

 Взаємовідвідування позакласних заходів з метою обміну 

досвідом роботи, поширення передового педагогічного досвіду, 

надання допомоги в роботі 

Протягом 

місяця 

ЗДВР 

КК 

VІІ. Управління виховною роботою, контрольно-аналітична діяльність 

 Підведення підсумків роботи класних  органів учнівського 

самоврядування, старостату. 

Вивчення пропозицій щодо роботи в наступному навчальному 

році 

24-28.05 ЗДВР 

ПО 

Уч. актив 

 Відвідування виховних годин (за планом) Протягом 

місяця 

ЗДВР 

ЧЕРВЕНЬ 
 

1 червня                Міжнародний день захисту дітей 

 

  Назва заходу 

Термін 

вик-ння 

 

Наскрізні 

цілі 
Відповідальний 

І. Основні виховні заходи. Організаційна робота 

 Випускні вечори у 9-их, 11-их класах 

 

За 

планом  

- Громадянська 

відповідальність 
ЗДВР 

ПО, КК 
 «На крилах випускного балу» –              

міський  зліт випускників шкіл 

 

За 

планом 

ВО 

- Громадянська 

відповідальність 
Адміністрація 

КК 

ІІ. Превентивне виховання 

 Інформаційна газета 

 «Визначні події червня» 

01.06 - Екологічна безпека і 

сталий розвиток 

- Громадянська 

відповідальність 

- Здоров'я і безпека 

ПО 

Уч. актив 



- Підприємливість і 

фінансова грамотність 

ІІІ. Робота з батьками. Родинне виховання 

 Проведення індивідуальної роботи з 

батьками з питання оздоровлення учнів 

ліцею 

01-30.06 - Здоров'я і безпека 

  
ЗДВР 

КК 

 Організація оздоровлення учнів                

7-11 класів 

01-30.06 - Здоров'я і безпека 

  
ЗДВР 

КК 

ІV. Організаційно-методична робота з педагогами 

 Оперативна нарада щодо планування роботи на тиждень Щопонеділка ЗДВР 

V. Управління виховною роботою, контрольно-аналітична діяльність 

 Аналіз результативності виховної роботи в ліцеї, роботи 

учнівського самоврядування, МО класних керівників 
01-08.06 ЗДВР 

 Контроль організації відпочинку учнів соціальних категорій 01-30.06 ЗДВР 

 Складання плану виховної роботи ліцею та плану роботи 

методичного об’єднання на наступний рік 

15-30.06 ЗДВР 

 


