
 

 

                  

 

 

 

 

 

План 

виховної роботи Ліцею №4  

м. Новограда-Волинського 

на 2021-2022 н.р. 

І семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Розглянуто і затверджено 

 на засіданні педагогічної ради  

_________________________________ 

___ серпня 2021 року, протокол №___ 

 



 

ВЕРЕСЕНЬ 
Місячник основ безпеки життєдіяльності та формування здорового способу життя 

 «ДРУЖНА ШКІЛЬНА РОДИНА НА ШЛЯХУ ДО ЗДОРОВ’Я - ЄДИНА» 
 

Компетентність: здорове життя: усвідомлення значущості здорового способу життя, 

фізичної підготовки та фізичного розвитку для повноцінного життя людини. 

 
Основний зміст виховання: ціннісне ставлення до себе (до свого фізичного «Я»), 

ціннісне ставлення до людей. 

 

Кредо: «Успіх без здоров’я неможливий - хто здоровий, той щасливий!»  
 

Мета: пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної 

роботи серед підлітків; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у 

гармонійному розвиткові особистості; допомога учням у набутті знань і досвіду, що 

сприятимуть коригуванню ставлення до власної безпеки; формування організаційних 

навичок, вміння співвідносити власні інтереси і бажання з інтересами і бажаннями 

інших; вироблення в учнів навичок безпечного поводження з електрообладнанням, 

газовими плитами, при розведенні багаття тощо. 

№ Дата Захід Клас Відповідальні 

І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 01.09-10.09 Тиждень знань «Горішок знань міцний, та 

нам – не відступати» 

1-11 Кубашевич О.А. 

 Радчук О.Д. 

2 01.09 День Знань. Свято Першого дзвоника «Знов 

шкільний дзвінок кличе на урок» 

1-11 Кубашевич О.А. 

 Радчук О.Д 

3 01.09 Перший урок  1-11 Класні 

керівники 

4 01.09-10.09 Рекламна акція «До ваших послуг» - 

презентація гуртків, клубів, секцій, 

факультативів 

1-11 Керівники 

гуртків, учителі-

предметники 

5 01.09-10.09 Бесіди: «Як поводитися у школі, вдома, на 

вулиці», «Чи знаєш ти чарівні слова», «Про  

необхідність  дотримання учнями Статуту та 

Правил поведінки», «Урок чемності – правила 

поведінки в школі», «Твій зовнішній вигляд за 

шкільними правилами» 

1-11 Класні 

керівники 

6 08.09 Година інформування до Міжнародного дня 

грамотності «Читаючи минуле, пишемо 

майбутнє» 

1-11 ПМК 

філологічних 

наук 

8 20.09 Тематична радіо-лінійка  до  Міжнародного  

дня  миру «Мир на планеті потрібен народам 

всієї Землі» 

1-11 ЗДВР, 

педагог-

організатор 

9 21.09  Конкурс  дитячого  малюнку  на  

асфальті  до  Міжнародного  дня  миру  на  

тему «Я хочу жити у мирній країні». 

 Акція «Парасольки миру». 

2-6 

 

 

7-11 

Кл. керівники, 

вчитель 

обр.мистецтва  

класні керівники 



 

10 22.09 Учнівський лекторій до Дня партизанської слави 

«Партизани – герої невидимих фронтів»  

7-11 Дереженко О.М. 

11  20.09-24.09 Проведення тематичних екскурсій в 

краєзнавчий музей «Народ пам’ятає,  народ 

славить» (22.09- день Партизанської  слави ) 

1-11 Класні 

керівники, 

Кубашевич О.А. 

14 20.09-01.10 Акція «Поспішайте робити добро» (допомога  

ветеранам війни та праці до Дня людей 

похилого віку та Дня ветерана). 

1-11 Класні 

керівники 

15 29.09 Усний журнал «Найжорстокіший злочин ХХ 

століття: пам`ять не вмирає…» до 80-ої 

роковини трагедії Бабиного Яру 

1-11 Чачина С.В. 

16 30.09 Тематична лінійка до всеукраїнського Дня  

бібліотек «Книга – храм духовний, що 

мудрості і дива повний» 

1-11 Бібліотекар 

 

17 30.09 Конкурс  квіткових композицій «Тобі, 

Учителю, всі квіти на Землі» 

1-8 

класи 

Класні 

керівники 

18 30.09 Конкурс  на краще відеопривітання 

вчителям»  

9-11 

класи 

 

19. 30.09 Вітальне шоу « Від щирого серця»  Рада ліцеїстів 

 Радчук О.Д. 

Рудакова Д.О. 

20 ІV тиждень  Книжкова виставка-презентація «Дім без 

книги – день без сонця 

1-11 Михацька В.Я. 

     

ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ. 

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ 

1     

2 До 06.09 Аналіз організації літнього відпочинку  учнів,  

зокрема  дітей-сиріт,  дітей  з  багатодітних, 

малозабезпечених,  неблагонадійних   сімей. 

1-11 Класні 

керівники,  

Гаврилова Ю.В. 

3 Протягом 

місяця 

Акція «Як живеш, дитино?».  1-11  Гаврилова Ю.В. 

Класні 

керівники  

4 І тиждень Нарада класних керівників «Шляхи реалізації 

Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді» 

 Кубашевич О.А. 

6 До 10.09 Організація  роботи  по  з’ясуванню  місця  

навчання  випускників 9, 11 класів 

1-11 Кубашевич О.А. 

7 До 10.09 Акція «Турбота». Коригування списків уч-нів, 

які потребують особливої педагогічної уваги 

1-11 Гаврилова Ю.В. 

Колесник А.А. 

класні керівники  

8 До 10.09 Створити на новий навчальний рік  ліцейну 

Раду з профілактики  правопорушень  серед  

неповнолітніх. 

1-11 Кубашевич О.А. 

9 Протягом 

місяця 

Створення банку даних дітей із зони АТО, 

дітей мобілізованих військовослужбовців та 

1-11 Гаврилова Ю.В. 

Класні 



 

дітей трудових мігрантів керівники 

10 Протягом 

місяця 

Аналіз  стану  відвідування  освітнього 

закладу учнями за вересень 

1-11 Гаврилова Ю.В. 

класні керівники 

11 Протягом 

місяця 

Забезпечити контроль за якістю їжі та харчів у 

шкільній їдальні. 

  Кубашевич О.А. 

Гаврилова Ю.В. 

13 Протягом 

місяця 

Тренінги для старшокласників з розвитку 

навичок спілкування та мирного вирішення 

конфліктів 

8 кл Гаврилова Ю.В. 

14. Протягом 

місяця 
 

Зустріч з працівниками ювенальної 

превенції 

8-9  

ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ.                                                                         

    ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 

1 01.09 Вступний та первинний  інструктаж з безпеки 

життєдіяльності. 

1-11 Класні 

керівники 

2 І тиждень Організація чергування в класах, 

провітрювання та дезінфекції приміщення. 

1-11 Класні 

керівники 

3 1.09-20.09 Підготовка та проведення заходів в рамках 

місячника «Увага! Діти на дорозі!»  

 Радчук О.Д. 

Класні 

керівники 

4 1.09-20.09 Складання маршрутних  листів  «Будинок-

школа» 

1-6 Класні 

керівники 

5 Протягом 

місяця 

Психологічний супровід учнів 1-х, 5-х та 10-х 

класів. 

5, 10 Колесник А.А 

класні керівники 

6 06.09-10.09 Олімпійський тиждень здоров’я «Будьмо 

радісні й здорові, спритні, дужі та бадьорі» 

1-11 Учителі 

фізкультури 

7 06.09 Олімпійський день бігу «Майбутні олімпійці» 

(8-11 кл.) 

1-11 Учителі 

фізкультури 

8 06.09-10.09 Години спілкування:  «Навчаємось в умовах 

пандемімії корона вірусу. Протиепідемічні 

правила в навчальному закладі» 

1-11 Класні 

керівники 

10 06.09-10.09 Спорт Challenge в соціальних мережах «У 

здоровому тілі - здоровий дух». 

8-11 Радчук О.Д. 

Класні 

керівники 

11 10.09 Олімпійський урок «Спортивні рекорди 

незалежної України» 

1-11 Класні 

керівники 

12 06.09-10.09 Осіння  спартакіада «Дружні, спритні, спортивні».  1-11 Учителі 

фізкультури 

13 06.09-10.09 Виставка книг  «Спорт для всіх!» (до дня 

фізичної культури і спорту) 

1-11 Михацька В.Я. 

14 13.09-17.09 Тиждень безпеки руху дітей «Щоб не 

трапилося біди, пам’ятай про це завжди» 

1-11 Кубашевич О.А. 

 Радчук О.Д. 

 Класні  

15 13.09-17.09   Оформлення експозиції «Будь пильним й 

уважним завжди на дорозі» 

  Радчук О.Д. 

 Центр 

медійників 



 

16 13.09-17.09  Практичні заняття та бесіди ( одна тема 

на вибір класного керівника) «Безпечна 

дорога до школи», «Абетка пішохода», 

«Розмова дорожніх знаків»,«Дорожньо-

транспортні  пригоди  та  причини їх виникне

ння», «Мій шлях до школи», «Будь пильним 

та уважним завжди на дорозі», «Знання 

правил  дорожнього руху – безпека вашого 

життя»  

1-8 Класні 

керівники 

17 13.09-17.09  Онлайн-вікторина знавців правил 

дорожнього руху «Ми – зразкові пішоходи» 

5-7 Радчук О.Д 

18 20.09-24.09 Тиждень протипожежної безпеки «Вогонь – 

наш друг, та не завжди, чекати можна і 

біди»: 
 Дайджест з протипожежної  безпеки. 

 

 Виставка-огляд літератури «Не панікуй! 

Дзвони - 101» 

 Конкурс малюнків «Хай дитина знає 

кожна – жартувать з вогнем не можна» 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

Кубашевич О.А. 

 Радчук О.Д  

 

 Вчителі основ 

здоровя 

 

Михацька В.Я. 

 

класні керівники 

21 І-ІІІ тижні Робота по залученню дітей до спортивних 

секцій. 

1-11 Вчителі 

фізкультури 

22 Протягом 

місяця 

Організувати проведення динамічних перерв, 

рухавок, спортивних годин та інших заходів, 

що забезпечують дотримання нормативів 

рухової активності учнів та перебування їх на 

свіжому повітрі. 

 

1-11 Класні 

керівники,вчите

лі фізкультури 

23 Протягом 

місяця 

Лекції та бесіди з учнями про профілактику 

гострих респіраторних захворювань, 

спричинених коронавірусом 2019-пСоV 

 Бойчук М.В. 

24 Протягом 

місяця 

Оновлення пам’яток щодо профілактики 

гострих респіраторних захворювань, 

спричинених коронавірусом 2019-пСоV, на 

інформаційних стендах, місцях загального 

користування (їдальня, спортивна зала, 

гардероб, рекреації, класні кімнати) 

  

Гаврилова 

Ю.В.,Колесник 

А.А.Бойчук 

М.В. класні 

керівники 

25 ІІ тиждень 

 

09.09 

 

 

 

Вступне заняття-знайомство «Я-

першокласник!» 

- Розвиваюче заняття  «Спілкуємось 

ефективно. Що робити з агресією та гнівом» 

Поведінка у конфліктній ситуації. Сприяння 

розвитку асертивних  вмінь у конфліктній 

ситуації       

1кл.  

 

 

 

5-А 

8-А 

Колесник А.А. 

26 ІІІ тиждень 

 

16.09 

Діагностичне заняття «Особливості адаптації 

першокласників до навчання в школі» 

Розвиваюче заняття  «Спілкуємось 

1кл. 

 

 5-Б 

Колесник А.А. 



 

 ефективно. Що робити з агресією та гнівом» 

27 

 

ІV тиждень  

 

23.09 

«Мій клас. Живемо і працюємо разом» 

«Вчимось керувати емоціями» 

Розвиваюче заняття  «Спілкуємось 

ефективно. Що робити з агресією та гнівом» 

Поведінка у конфліктній ситуації. Сприяння 

розвитку асертивних  вмінь у конфліктній 

ситуації       

2 кл. 

4 кл. 

5-В 

 

8-Б 

Колесник А.А. 

 

 

ІV тиждень 

 

 

 

30.09 

Розвивально-діагностичне заняття «Я і моя 

сім´я» 

Розвиваюче заняття «Подаруй радість 

навколишнім» 

Розвиваюче заняття  «Спілкуємось 

ефективно. Що робити з агресією та гнівом» 

Територія «Ні – неповазі: статут небайдужого 

ставлення» 

1 кл. 

 

3 кл. 

 

5-Г 

 

9-Г 

 

Колесник А.А. 

  Заняття з елементами тренінгу: «Кібербулінг 

та інформаційна безпека» 

7 

класи 

Гаврилова Ю.В. 

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ    

1 01.09-10.09 Коригування банку даних для роботи з 

обдарованими дітьми. 

1-11 Кубашевич О.А 

Опанасюк О.Л. 

3 Протягом 

місяця 

Організація роботи  гуртків,  секцій,  

узгодження  плану  їх  роботи. 

1-11 Кубашевич О.А., 

керівники 

гуртків 

5 Протягом 

місяця 

Аналіз зайнятості учнів в гуртках, секціях. 1-11 Кубашевич О.А. 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОЇ РАДИ ЛІЦЕЮ 

1 І-ІІІ тижні Виборча кампанія учнівського 

самоврядування 

 Радчук О.Д. 

Рада ліцеїстів 

2 01.09-03.09 Вибори  органів  учнівського 

самоврядування  в  класних  колективах. 

1-11 Класні 

керівники 

3 01.09-10.09 Створення   ліцейного  інформаційного  агенс

тва   «Sамі прO Sебе» 

1-11 Радчук О.Д. 

4 13.09-17.09 Засідання Ради ліцеїстів. Планування роботи 

центрів учнівського самоврядування ліцею 

відповідно до завдань і напрямів роботи 

освітнього закладу 

1-11 Радчук О.Д., 

Рада ліцеїстів 

5 ІІІ тиждень Практичне заняття школи лідерів 

«Складання плану роботи органів ліцейного 

самоврядування та основних законів життя 

класу». 

1-11 Рада ліцеїстів ,  

Радчук О.Д. 

6 Протягом 

місяця 

Підготовка до Дня  працівників освіти 1-11 Кубашевич 

О.А.Радчук О.Д 

Рада ліцеїстів 

7 Протягом 

місяця 

  Рейд «Класний куточок». Висвітлення 

результатів рейдів. 

1-11 Рада ліцеїстів 



 

     

VІ.  РОБОТА  З   

       БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

2 01-03.09 Батьківські збори для батьків першокласників 

та п’ятикласників «Вітаємо у дружній  

ліцейній  родині» 

1, 5 Колесник 

А.А.класні 

керівники 1-х та 

5-х класів 

3 15.09 Загальноліцейні  батьківські  збори «Що 

допомагає і що заважає дитині вчитися». 

1-11 Адміністрація, 

класні керівники 

4 До 09.09 Обрання батьківських комітетів 

в  класах,  делегування  від  класів  представн

иків  до  Ради ліцею та Батьківського 

комітету ліцею. 

1-11 Класні 

керівники 

5 09.09 Засідання  Батьківського комітету ліцею  Адміністрація 

6 До 15.09 Організація  роботи  батьківського  всеобучу 

(за окремим планом)   

 Кубашевич О.А. 

7 ІІІ тиждень Проведення та аналіз анкетування батьків 1, 

5,10 класів з метою виявлення особливостей 

та характеру протікання процесу первинної 

адаптації дітей у школі. 

1-11 Колесник А.А 

класні керівники 

8 Протягом 

місяця 

Складання координаційного плану взаємодій 

і співробітництва з різними організаціями і 

відомствами 

 Адміністрація 

9 ІV тиждень Розробка пам’яток для батьків «Діти, 

Інтернет, мобільний зв’язок», «Як зацікавити 

дитину читанням» 

 Кубашевич О.А. 

Колесник А.а. 

Гаврилова Ю.В 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  

 ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ 

2 Протягом 

місяця 

Проведення 

цільових  екскурсії  до осіннього  лісу, річки 

(до Дня туризму) 

1-11 Класні 

керівники 

3 І тиждень Трудова акція з упорядкування спортивного 

майданчика  

9-11 Учителі 

фізкультури, 

Рада ліцеїстів 

4 До 25.09 Участь у акції «День юного натураліста» 1-11 ПМК  суспільно- 

природничих 

наук 

5 Протягом 

місяця 

Організація трудового десанту «Життя без 

сміття». 

1-11 Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 



 

ЖОВТЕНЬ 
Місячник національно-патріотичного виховання 

 «РОЗКВІТАЙ ПРЕКРАСНА УКРАЇНО, РІДНА ЗЕМЛЕ, МАТІНКО МОЯ» 

 

 Компетентність: громадянська та соціальна. Усі форми поведінки, які потрібні для 

ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на   роботі.  

Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою 

підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і  

держави.  

 

Основний зміст виховання: ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.  

Кредо: «Йдемо чумацькими шляхами, сіллю землі в єднанні станемо!» 

Мета: забезпечення умов для вивчення вікових традицій та героїчних сторінок 

українського народу, виховування почуття гордості та вдячності до своєї держави, 

народу, історії, формування особистості учня як громадянина-патріота. Формування 

патріотичних почуттів, виховання високого ідеалу служіння народові, готовності до 

трудового та героїчного подвигів в ім’я процвітання української держави. Виховання 

людини-патріота, вироблення глибокого розуміння громадянського обов’язку, спонукання 

до фізичного вдосконалення та вивчення національних традицій та героїчних сторінок 

історії українського народу. 

№ Дата Захід Клас Відповідальні 

І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 01.10 День благодійності до Дня людей похилого 

віку та Дня ветерана «Мудрі і багаті літами» 

1-11 Рада ліцеїстів 

 Класні 

керівники 

2 01.10 Святковий open-air  « Від щирого серця»   Радчук  О.Д. 

Рудакова Д.О. 

 Рада ліцеїстів 

3 01.10 Всеукраїнська благодійна акція 

«Милосердя»  

1-11 Кубашевич 

О.А.класні 

керівники 

4 11.10-15.10 Тиждень вшанування мужності і героїзму 

захисників незалежності України 

«Козацька слава не погасне, як образ 

дорогий і ясний». 

1-11 

 

 Кубашевич О.А. 

Радчук О.Д. 

Класні керівники 

6 13.10 

 

Тематична радіо-лінійка до Дня захисника 

України «Вічна слава героям! Ми  низько 

вклоняємось їм». 

1-11 

 

Радчук О.Д.Рада 

ліцеїстів 

7 13.10 

 

Години спілкування, зустріч з учасниками 

АТО: «Козацька слава не вмре, не загине», 

«Збройні сили України на захисті держави». 

Зустріч із захисниками «Роль війська у 

відстоюванні незалежності та 

1-4 

 

5-8 

9-11 

 

Класні керівники 

 

 

 

Класні керівники 



 

територіальної цілісності України»   

8 11.10-15.10 

 

Книжкова виставка «Історія українського 

козацтва». 

 Михацька В.Я 

9 13-14.10 Загальноліцейна акція  « Привітай 

захисника України»( покласно) 

1-11  Класні 

керівники 

10 11.10-13.10  Загальноліцейний фотофлешмоб « Символ 

України- «живий» тризуб» 

2-11  Радчук 

О.Д.Класні 

керівники 

11 11.10-13.10 Екскурсії до пам’ятників учасникам АТО в 

місті. Покладання квітів 

1-11  Класні 

керівники 

12 

 

11.10-15.10  Виставка  малюнків «Козацька душа 

України» 

5-8 Василенко Т.В. 

13 13.10   Військово-ігрове містечко « Україна-мати 

– вмій її захищати» ( пізнавально-

розважальні локації) 

5-11  Радчук О.Д. 

Керівники 

гуртків 

14 18.10-28.10 

                                                                               

                 

 

 

 

 

 

 

 

 Покладання квітів до, пам'ятників, що    

увінчують подвиг загиблих у роки Другої 

світової війни.  

 Перегляд відеофільмів, присвячених 

Великій Перемозі у Другій світовій  війні. 

 Проведення екскурсій місцями 

бойової слави  «Шляхами визволення 

України». 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні керівники 

 

 

 

 

 

 

 

15 27.10  Загальноліцейний моно проєкт-традиція   

 «Дякую просто так!» до міського Дня 

Подяки 

1-11  Радчук О.Д. 

Рада ліцеїстів 

ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ.  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ 

1 Протягом 

місяця 

Рейд  «Дзвінок на урок». 

Аналіз  стану  відвідування  учнями  уроків 

та запізнень.  

1-11 Адміністрація 

Рада ліцеїстів 

2 04-08.10 DOCU/ТИЖДЕНЬ проти булінгу: участь 

у  Міжнародному фестивалі 

документального кіно про права людини 

Docudays UA 

1-11 Кубашевич О.А. 

Гаврилова Ю.В. 

3 04.10 До Міжнародного дня боротьби проти 

насилля (02.10). Години спілкування: 

«Насилля в сім'ї як соціальна проблема», 

«Не  проміняй свободу на рабство», «Як 

захистити себе від насильства в сім'ї», 

«Життя без насильства» 

1-11  Колесник А.А. 

 Гаврилова Ю.В. 

4 ІІ тиждень Аналіз зайнятості в гуртках категорійних ді

тей (сиріт, напівсиріт, дітей, позбавлених 

батьківського  піклування, дітей схильних 

1-11 Кубашевич О.А. 

Гаврилова Ю.В 



 

до правопорушень). Контроль і аналіз 

роботи гуртків. 

5 Протягом 

місяця 

Забезпечення соціального захисту дітей-

інвалідів  

1-11 Кубащевич О.А. 

Гаврилова Ю.В 

6 ІІ-ІІІ тижні Просвітницько-профілактичні заходи на 

тему: «Торгівля людьми або «біле рабство»  

9-11  Гаврилова Ю.В. 

Класні керівники 

7 Протягом 

місяця 

Заняття з елементами треніну «Шкільний 

булінг: причини та наслідки» 

6 кл Гаврилова Ю.В. 

8 Протягом 

місяця 

Аналіз  стану  відвідування  освітнього 

закладу учнями за жовтень. 

1-11 Гаврилова 

Ю.В.класні 

керівники 

9 І тиждень Шкільний DOCU/ТИЖДЕНЬ (Фестиваль 

документального кіно Docudays UA) 

5-7 

кл, 8-

11 

класи 

Гаврилова Ю.В. 

            ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ.                                                                        

  ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 

1 04.10-08.10 Спортивні  змагання з  футболу й  гандболу  10-11 Учителі 

фізкультури 

2 11.10 Dance-перерва «Козацькі викрутаси» 1-4, 

 

Радчук О.Д. 

3 І-ІІ тижні Випуск санітарного бюлетеня «Бережися 

отруйних грибів і рослин»                                                  

 Бойчук М.В 

4 

5 Протягом 

місяця 

Профілактичні бесіди «Як захистити себе 

від вірусів і зміцнювати імунітет»  

1-11 Бойчук М.В. 

Рада ліцеїстів 

6 Протягом 

місяця 

Вивчення якості харчування учнів  Гаврилова Ю.В, 

Бойчук М.В 

7 Протягом 

місяця 

 Здійснення  системи заходів щодо профі-

лактики статевих захворювань серед учнів. 

7-11 Бойчук М.В 

8 До 28.10 Інструктажі з питань безпеки 

життєдіяльності учнів у період осінніх 

канікул з учнями, батьками. 

1-11 Класні керівники 

9 І-ІІ тижні Реєстрація щеплень учнів школи. Лекції та 

бесіди  з приводу необхідності щеплень.  

1-11 Бойчук М.В 

10  

І тиждень  

 

 

07.10 

Години спілкування 

Мої відчуття 

Безпечна поведінка з незнайомцями. 

Безпечні та небезпечні дотики 

Поведінка у конфліктній ситуації. Сприяння 

розвитку асертивних  вмінь у конфліктній 

ситуації       

 

2 кл. 

4 кл. 

 

8-В 

Колесник А.А. 

 ІІ тиждень 

 

 

21.10 

«Країна почуттів. Знайомство з почуттями» 

Де живуть агресія і образа? Що з ними 

робити? 

Заняття з елементами тренінгу  «Стережись! 

1 кл. 

3 кл.  

 

5-А 

Колесник А.А. 

https://docudays.ua/


 

Бо, що посієш то й пожнеш» 

Заняття з елементами тренінгу: 

«Кібербулінг та інформаційна безпека» 

 

10-Б 

     

     

     

     

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ 

1 4.10-5.10 Інформаційно-пізнавальні години до 

Міжнародного дня музики «Чарівна сила 

музики» 

5-8 Учителі 

музичного 

мистецтва 

3 11.10-15.10 Арт-вернісаж «Веселковий дивосвіт» до 

Дня  художника (виставка малюнків)  

1-11 Учителі обр.мист  

4 11.10-15.10 Книжково-ілюстративна виставка 

до  Дня  художника «Мистецтва владний 

ключ».    

 Михацька В.Я. 

5 11.10-15.10 Істоквест «Козацькими стежками» 8 кл Учителі історії 

6     

7     

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  РАДИ  ліцеїстів 

1 І тиждень Звіт  лідерів  класних  колективів  про   орга

нізацію самоврядування в класі. 

1-11 Рада ліцеїстів. 

Менеджери 

класів 

2 ІІ тиждень Огляд  класних куточків 1-11 Центр медійників 

4 ІІІ тиждень Заняття школи лідерів «Відкрий в собі 

лідера» 

1-11 Радчук О.Д. 

5 Осінні 

канікули 

Засідання  Рада ліцеїстів. Узагальнення 

результатів діяльності класних колекти-

вів протягом І  чверті.   

1-11 Радчук О.Д. 

VІ.  РОБОТА  З   

           БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

1 І тиждень День творчості дітей і батьків в рамках 

місячника національно-патріотичного 

виховання. Виставка робіт декоративно-

ужиткового мистецтва «Наша творчість і мрії 

тобі,  Заягельщино!» 

 Вчитель 

обр.мист, класні 

керівники 

2 ІІ тиждень Співпраця ліцею, позашкільних закладів, 

громадських організацій у розвитку творчих 

здібностей, формуванні життєвих 

компетентностей вихованців 

1-11 Адміністрація, 

рада  ліцею  

3 ІІІ тиждень Консультація для батьків «Стилі виховання 

дитини в сім’ї» 

 Колесник А.А. 

4 ІV тиждень Лекція-бесіда для батьків «Чому дитина 

стає «чужою»: як досягти взаєморозуміння»          

1-11 Колесник А.А 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,   

ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ 



 

1 Протягом 

місяця 

Прибирання території ліцею, підготовка 

клумб та квітників до зими 

1-11 Класні керівники 

2 ІІІ тиждень Рейд бережливості (стан шкільного майна) 1-11 Рада  ліцеїстів 

3 Протягом 

місяця 

Операція «Осінні клопоти» (трудові десанти 

на  клумбах) 

1-11 Класні керівники 

4     

 

ЛИСТОПАД 

Місячник морально-етичного виховання 

«НЕМАЄ ВИЩОЇ СВЯТИНІ, ЯК ЧИСТЕ СЯЙВО ДОБРОТИ» 

 

Компетентність: спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами 

толерантне ставлення до представників різних народів і культур. 

 

Основний зміст виховання: ціннісне ставлення до людей, ціннісне ставлення до себе 

(до свого психологічного «Я»). 

 

Кредо: «Люди, будьте взаємно красивими!» 

Мета: прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреб поводити 

себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві. Спонукання до опанування 

духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення. Наслідування 

кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських 

моральних цінностей. Виховання в школярів шанобливого ставлення до оточуючих, 

формувати високі моральні почуття, свідому дисципліну, відповідальність за свої 

вчинки. Формування рис особистості, здатної приймати рішення у ситуації 

морального вибору і нести відповідальність перед собою, суспільством, державою. 

Формування навичок толерантної поведінки, конструктивного розв’язання 
конфліктних ситуацій, створення умов  для співтворчості педагогів, учнів, батьків. 

№ Дата Захід Клас Відповідальні 

І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 18.11  Шоу-програма Dance Blast 

Competition. 

 

6-7 

кл 

Радчук О.Д. 

Рудакова Д.О. 

2 01.11-05.11 Тиждень утвердження принципів 

загальнолюдської моралі «Любов і 

доброта – основні ідеали справжньої 

людини»  

1-11  Кубашевич О.А. 

Радчук О.Д. 

3 01.11-05.11 Години спілкування: (за вибором 

класного керівника) «Добротою себе 

перевір», «Моральний ідеал і його місце в 

житті людини», «Думка колективу чи думка 

особистості», «Закон товариства», 

«Мистецтво жити гідно. В чому воно 

полягає», «Найстрашніші втрати – духовні», 

«Духовні скарби народу». 

1-11 Класні керівники 



 

4     

5 09.11 День української писемності і мови «Мова 

моя солов’їна»  

1-11 ПМК філо-

логічних наук 

7 09.11 Діалоговий майданчик «Говоримо 

українською» 

  Радчук О.Д. 

9 15.11-19.11 Тиждень толерантності  і добрих справ 

«До серця йде лиш те, що йде від серця»  

1-11 Кубашевич 

О.А.Класні 

керівники 

10 16.11 Тематична  активність до Дня толерантності 

«Толерантність – мистецтво співжиття» 

 Радчук О.Д. 

Колесник А.А. 

Радчук О.Д. 

11 15.11-19.11 Уроки гарної поведінки: ( одну з тем 

обирає класний керівник)   «Гарно дружити 

— значить правду говорити», «Кожна 

людина унікальна»,«Подарувати крихітку 

душі»,«Мистецтво спілкування: коли яке 

слово мовити?», «Як жити в мирі з людьми» 

«Що підказує твоє серце», «Бути 

милосердним», «Культура мови – ознака 

вихованості», «Вчимося поважати інших», 

«Озирнись на свій вчинок», «Життєве кредо 

– чесність і справедливість», «Ставлення 

людини до людини» 

1-11 Класні керівники 

12 22.11 Радіолінійка лінійка до Дня Гідності та 

Свободи «Наш дух не зламати, свободу не 

вбити!» 

1-11 Учитель історії 

14 25.11 Години спілкування до Дня пам’яті жертв 

голодомору в Україні: «Хліб на столі -

достаток в сім'ї та радість в душі», 

«Трагедія, що сколихнула землю», «Такого 

ще земля не знала», «Ціна хліба - життя», 

«Жнива скорботи», «Голгофа народних 

страждань» 

1-6 Класні керівники 

15 26.11  Оформлення експозиції «Вічна пам'ять 

змореним голодом» пам’яті початку 

масового голоду в Україні 

 Учитель історії 

16 27.11 Участь у Всеукраїнській акції «Запали 

свічку» 

9-11 Класні керівники 

17 ІІІ- ІV 

тижні 

Благодійні акції «Почни добро із себе» 

(допомога літнім людям), «Від маленького 

серця для великого миру» (на підтримку 

Української Армії),  «Подаруй дітям 

радість» (виготовлення сувенірів для 

вихованців Будинку дитини) 

1-11 Кубашевич О.А. 

Гаврилова 

Ю.В.Класні 

керівники 

18 І тиждень 

 

 

В гостях у гніву 

Слова, які кривдять і слова, які лікують 

 

2 кл. 

4 кл. 

 

Колесник А.А. 



 

04.11 Заняття з елементами тренінгу  «Стережись! 

Бо, що посієш то й пожнеш» 

Ділова гра на розвиток уміння аналізувати 

конфлікт «Скарга» 

5-В 

 

8-10 

кл 

     

 ІІ 

тиждень 

 

11.11 

Як приборкати негативні емоції. 

Світ моїх почуттів. Злість та агресія. Що з 

ними робити? 

Заняття з елементами тренінгу  «Стережись! 

Бо, що посієш то й пожнеш» 

Територія «Ні – неповазі: статут 

небайдужого ставлення»  

1 кл. 

3 кл. 

 

5-Б 

 

9-В 

Колесник А.А. 

 ІІІ тиждень 
 

18.11 

Мотиви досягнення успіху 

Конфлікт назріває 

Територія «Ні – неповазі: статут 

небайдужого ставлення»  

4 кл. 

2 кл. 

9-Б 

Колесник А.А. 

 ІV тиждень 

 

25.11 

Чи вмію я дружити? 

Позитивні та негативні емоції 

Територія «Ні – неповазі: статут 

небайдужого ставлення»  

1 кл 

3 кл 

9-А 

Колесник А.А. 

ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ.  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ 

1     

2 15.11-19.11 Правознавча абетка «Стосунки рівності та 

поваги» до Міжнародного дня 

толерантності 

8-11 Гаврилова Ю.В 

3 Протягом 

місяця 

Проведення індивідуальних бесід з учням, я

кі схильні до правопорушень. Анкетування. 

Діагностика даної категорії учнів. 

1-11  Гаврилова 

Ю.В.Класні 

керівники 

4 До 20.11 Виставка-колаж «У центрі Всесвіту – 

дитина» до Міжнародного дня прав дитини 

1-11 Учитель обр.мист, 

класні керівники 

5 Постійно Виконання учнями правил внутрішкільного 

розпорядку 

1-11 КубашевичО.А. 

6 ІV тиждень Бесіди, зустрічі з працівниками поліції, 

соціальних служб «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх» 

9-11 КубашевичО.А. 

Класні керівники 

7 Протягом 

місяця 

Аналіз  стану  відвідування  освітнього 

закладу учнями за листопад. 

1-11 Гаврилова 

Ю.В.класні 

керівники 

8 Листопад - 

грудень 

Просвітницько-профілактичні заходи з 

питань протидії торгівлі людьми  (за 

окремим планом) 

11 Гаврилова 

Ю.В.Класні 

керівники 

9. Листопад -

грудень Профілактичне заняття з 

елементами тренінгу для підлітків 

з профілактики вживання 

психоактивних речовин «Крок у безодню - 

9 кл Гаврилова Ю.В. 



 

вибір за тобою» 

 

 

ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ.                                                                    

ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 

1 Протягом 

місяця 

Дружні  спортивні  зустрічі  між  класами. 1-11 Учителі 

фізкультури 

2 І-ІІ тиждень Зустріч старшокласників з лікарем-

наркологом 

9-11 Бойчук М.В. 

Класні керівники 

3 ІІ тиждень Випуск бюлетеня «Профілактика гострих 

респіраторних та вірусних захворювань». 

 Бойчук М.В. 

4 22.11-02.12          

 

 

23.11 

               

22.11-02.12          

 

Протягом 

декади 

 

 

 

22.11-02.12          

 

 

 

 

 

 

Протягом 

декади 

 

Декада антиалкогольної, антитютюнової  

та антинаркотичної пропаганди 

«Здоровим будеш – все здобудеш». 
 Усний журнал «Шкідливі звички – 

шлях у безодню!». 

 Інформогляд «Молодь – без куріння!» 

до Міжнародного дня відмови від куріння; 

 Перегляд соціальних відеороликів з 

метою проведення дієвої первинної 

профілактики і запобігання вживання 

тютюнових, алкогольних, наркотичних та 

психотропних речовин серед дітей. 

 Години спілкування: «Україна без 

ВІЛ/СНІДу», «Щоб не терзало потім каяття 

– побережи своє життя». «Життя – це мить, 

зумій його прожити», «Пити, курити чи 

жити», «СНІД – хвороба душі», «СНІД – 

рана людства», «Гіркі плоди солодкого 

життя». 

 Акції «Заміни цигарку на цукерку», 

«Школярі без шкідливих звичок». 

 Зустріч старшокласників з лікарем-

наркологом. 

1-11 

 

 

7 кл 

 

5-11 

 

9-11 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

 

 

8-11 

 

9-11 

ПМК 

природничих наук 

 

Класні керівники 

 

Рада ліцеїстів 

 

Класні керівники 

 

 

 

 

 Класні керівники 

 

 

 

 

 

 

Рада ліцеїстів 

 

 Бойчук М.В 

5 22.11-02.12          

 

Виставка валеолистівок  на тему  «Ми 

обираємо життя без шкідливих звичок» 

8-11 Вчителі основ 

здоров’я 

6     

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ 

1 10.11 Конкурс юних декламаторів  «Поезії палкі 

слова» 

1-11 Учителі 

літератури 

2 15.11-19.11 Конкурс малюнків «Акварелі доброти» 1-11 Учитель обр.мист 

3 Протягом 

місяця 

Участь  учнів у  міських  предметних 

олімпіадах 

6-11 Учителі-

предметники 

4 Протягом 

місяця 

Участь у Всеукраїнському конкурсі творчих 

робіт «Український сувенір» 

1-11 Учитель труд. 

навчання 

5     

6     



 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  РАДИ ЛІЦЕЇСТІВ 

1 І тиждень Рейд «Як живеш, шкільний підручнику?» 1-11 Рада ліцеїстів 

2 ІІ тиждень Рейд «Готовність до уроків» 1-11 Менеджери класів 

3 ІІ тиждень Засідання  Ради ліцеїстів 5-11 Радчук О.Д. 

4 ІІІ тиждень Заняття школи лідерів «Як стати лідером. 

Розвиток лідерських якостей» 

 Радчук О.Д. 

5 ІV тиждень Звітні  збори   менеджерів класів 

«Про  виконання доручень класного 

колективу» 

1-11 Класні керівники 

VІ.  РОБОТА  З                          

  БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

1 І тиждень Бесіди з батьками щодо запобігання 

дитячому травматизму 

1-11 Класні керівники 

2 ІІ тиждень Консультпункт для батьків «Виникло 

питання»  

 Адміністрація, 

Колесник А.А 

3 ІІІ тиждень Батьківський лекторій «Милосердя – 

протидія насильству». 

1-11 Кубашевич О.А. 

 

4 ІV тиждень Практикум для батьків «Роль сім’ї у 

формуванні здорового способу життя» 

 Колесник А.А. 

Гаврилова Ю.В 

  Протягом 

місяця 

Онлайн- батьківські  покласні збори 1-11  Класні керівники 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  

 ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ 

1 01.11-05.11 

 

 

01.11-05.11 

 

 

 

 

 

5.11 

 

01.11-05.11 

 

03.11 

 

01.11-05.11 

Національний тиждень енергозбереження 

«Збереження електроенергії – справа 

кожного громадянина»: 

 Бесіди про збереження тепла і раціо-

нальне використання електроенергії «Збережемо 

енергію разом!», «Роль енергії в нашому житті та 

існуванні планети», «Економно жити – себе і 

державу збагатити», «Електроенергія. Звідки 

вона береться та як її заощадити?». 

 П’ятихвилинка «Бережи енергію в 

класі і вдома». 

 Конкурс малюнків «Збережемо 

енергію разом!». 

 Круглий стіл «Проблеми енергетики 

та енергозбереження». 

 Кінолекторій «Енергозберігаючі 

технології» 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

5-7 

 

9-11 

Класні керівники 

 

 

Класні керівники 

 

 

 

 

 

Рада ліцеїстів 

 

Вчитель обр. мист 

 

Учитель  

 

Центр медійників 

2 Протягом 

місяця 

Залучення учнів до практичної 

природоохоронної роботи, участь в акції  

«Листя»; впорядкування приліцейної  території 

1-11 Класні керівники 

3 Протягом 

місяця 

Операція «Ліцей – наш другий дім, тепло й 

затишно у нім»: 

генеральне  прибирання  кабінетів, 

підготовка  класів  до  зимового  періоду, 

1-11 Класні керівники 



 

утеплення вікон 

4 Протягом 

місяця 

Виховні  заходи  по  профорієнтації учнів 9-

х, 11-х класів. Тестування. Анкетування . 

Аналіз та обробка результатів. 

1-11  Колесник А.А. 

Гаврилова Ю.В. 

Класні керівники 

 

ГРУДЕНЬ 

Місячник правових знань, правової пропаганди  і превентивного виховання  

«ВЕЛИКИЙ ДІМ –  ДЕРЖАВА, ЛАД У НЬОМУ – ЗАКОН» 

 

Компетентність: загальнокультурна грамотність.   
 

Основний зміст виховання: ціннісне ставлення особистості до держави і народу  

 

Кредо:  «Мудрість народу – в традиціях роду»  
 

Мета: виховання розуміння власної національної  ідентичності як підґрунтя відкритого 

ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших народів та націй. 

Створення системи підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на 

запобігання формувань в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної 

поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів. 

Попередження злочинів і зростання злочинності серед неповнолітніх, формування 

відповідальності за свої вчинки, дотримання правил поведінки в школі та за її межами. 

Формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і 

громадянина, Конституції, державних символів. Знання і дотримання у поведінці Законів 

України. Забезпечення правомірної поведінки, профілактика негативних явищ в 

учнівському середовищі; сприяння формуванню прагнення займати активну життєву 

позицію; розвиток ціннісного ставлення до власного здоров’я. 

 

№ Дата Захід Клас Відповідальні 
І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1  01.12-07.12 

 

 

 

 

Тиждень військово-патріотичного 

виховання та юного захисника Вітчизни 

«Збройні сили України на захисті держави»  

 Змагання «Хлоп’ята-козачата» 

протягом тижня на уроках фізичної культури.  

 Спортивно-розважальна програма для 

учнів  « Ігри патріотів»11 кл.  

 Години спілкування, присвячені Дню 

Збройних Сил України «Героїв стежина – від 

батька до сина». 

1-11  

 

 

5 

 

11 кл 

 

5-8 

 

Кубашевич О.А.  

 

 

Радчук О.Д. 

 

 Ігнатюк В.П. 

 

Класні керівники 

 

2 Протягом 

місяця 

Зустріч учнівської молоді з 

військовослужбовцями, які проходять службу в 

Збройних силах України 

9 –11  Класні керівники 

3 До 6.12 Випуск стіннівок «Є така професія – 

захищати Батьківщину» 

1-11  Центр 

медійників 

6 14.12 День вшанування учасників ліквідації  Рада ліцеїстів 



 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС «Біль 

і тривоги Чорнобиля» 

7 15.12-24.12 Декада  народних традицій «Немає 

переводу добрим звичаям народу» 

1-11 Вчителі укр.мови 

та літератури 

8 16.12 Заочна подорож  «У звичаях й традиціях 

народу ти душу України пізнавай» 

5-8 Класні керівники 

10 15.12-24.12 Творча майстерня «Листівка Святому 

Миколаю» 

1-4 Радчук О.Д. 

Рада ліцеїстів 

12 17.12 Чобіток мрій  «У Миколая в ранній час 

подарунки є для нас» 

1-4 Класні керівники 

13 20.12 Свято Миколая  в  ліцеї «Святий Миколай, ти 

до нас завітай» 

5-8  Кубашевич 

О.А.Радчук О.Д. 

керівники 

гуртків 

15 20-23.12 Новорічні свята  для  учнів 1-4 класів 

«Ялиночко-дивиночко, посміхнися діточкам» 

1-4 КубашевичО.А. 

Радчук О.Д. 

Класні керівники 

16 24.12 Новорічне свято  «На порозі Новий Рік – 

добрий, світлий чарівник» 

5-8 КубашевичО.А. 

Радчук О.Д. 

Класні керівники 

17 24.12   Розважальна програма для учнів 9-11 кл 

«Снігові володарі новорічного свята».  

9-11 КубашевичО.А. 

Радчук О.Д. 

Класні керівники 

18 До 24.12 Розробка плану зимових канікул  КубашевичО.А. 

 

     

ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ.  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ 

1 08.12-14.12 Тиждень правознавства та превентивного 

виховання «Бережи мене, мій законе» 

1-11 КубашевичО.А. 

Гаврилова Ю.В.. 

 

2 08.12-14.12 Години спілкування (за вибором 

класного керівника) «Чи можуть бути права 

без обов’язків?», «Ми  українці-

громадяни  і  патріоти», «Права на папері і в 

житті», «Злочин та види кримінального 

покарання», «Діти і злочин», «Чи має дитина 

право»,  «Захист прав дітей у нашій державі», 

«Сучасне рабство: як вберегтися від біди». 

1-11 Класні керівники  

3 10.12 Брейн-ринг на правову тематику 

«Дотримання Законів України – обов’язок 

громадянина» 

9-11 Учитель  

правознавства 

4 08.12-14.12 Інформаційно-пізнавальні години: «Держава 

на захисті прав дитини» 

1-11 Михацька В.Я. 

5 08.12-14.12 Усний журнал «Сторінками Всесвітньої 

декларації прав дитини» 

5-8 Михацька В.Я. 

6 13.12 Бесіди, зустрічі з працівниками поліції, 

соціальних служб «Особливості 

8-11  

 Кубащевич О.А. 



 

відповідальності неповнолітніх». Гаврилова 

Ю.В.Класні 

керівники 

7 08.12-14.12 Оформлення в бібліотеці книжкової виставки 

«Захист прав дітей у нашій державі»  

 Михацька В.Я 

8 Протягом 

місяця 

Рейд-перевірка .Операції  «Як живеш, 

друже?»,  «Підліток».  

1-11 Класні керівники 

Гаврилова Ю.В. 

9 Протягом 

місяця 

Провести просвітницько-профілактичні 

заходи з питань протидії торгівлі людьми (за 

окремим планом) 

9-11 Класні керівники 

Колесник А.А. 

Гаврилова Ю.В. 

10 І-ІІ тижні Аналіз стану правопорушень у класах, школи 1-11 Кубашевич 

О.А.класні 

керівники 

11 ІV 

тиждень 

Аналіз зайнятості учнів у позаурочний та 

канікулярний час. 

1-11 Класні 

керівники, 

Кубашевич О.А 

12 Протягом 

місяця 

Аналіз  стану  відвідування  освітнього 

закладу учнями за грудень. 

1-11 Гаврилова 

Ю.В,класні 

керівники  

 

13 Протягом 

місяця 

Імітаційна гра для учнів середніх і старших 

класів «Розкажи про насильство» 

5-11 

класі

в 

Рада   ліцеїстів, 

класні керівники  

9.     

ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ.                                                        

ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 

1 01.12 Тематичний день до Міжнародного дня 

порозуміння з ВІЛ-інфікованими людьми 

«Твоє життя – твій вибір»  

5 –11  ПМК суспільно-

природничих 

наук 

2 01.12-02.12 Сократівська бесіда: «Як ми ставимося до 

хворих на СНІД 

9-11 Класні керівники 

3 01.12-02.12 Зустріч старшокласників з лікарем-

дерматологом 

9-11 Бойчук 

М.В.класні 

керівники 

4 01.12-02.12  Конкурс газет, буклетів «Ми обираємо 

життя»  

5-6 Центр 

медійників 

5 ІІ тиждень Бесіда «Вплив на дитячий організм 

шкідливих звичок» 

1-11 Бойчук М.В, 

6 ІІІ 

тиждень 

Розробка пам’яток з безпеки життєдіяльності 

для учнів під час зимових канікул. 

1-11 Класні керівники 

7 22.12-24.12 Інструктажі з правил безпечної поведінки під 

час проведення новорічних свят та зимових 

канікул. 

1-11 Класні керівники 

8 ІІІ-ІV 

тижні 

Першість школи з баскетболу 8-11 Учителі 

фізкультури 

9     



 

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ 

1 08.12-14.12 Конкурс-виставка плакатів, буклетів «Знай 

закон змолоду»  

7-8 Класні керівники 

3 ІІІ-ІV 

тижні 

Відкриття майстерні Діда Мороза. Виставка 

дитячих робіт «Маскарад новорічних чудес» 

1-11 Вчитель 

обр.мист 

4 15.12-24.12 Виставка дитячої творчості  «Мрії про 

Україну» 

1-11 Вчитель 

обр.мист 

5 Протягом 

місяця 

Участь учнів школи у міському етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, 

брати мої!» 

1-11 ПМК 

філологічних 

наук 

6 Протягом 

місяця 

Творчий звіт гуртків «На крилах мрії» (Звіт 

гуртківців за І семестр) 

5-9 Керівники 

гуртків 

7 Протягом 

місяця 

Участь у  міських  предметних олімпіадах 6-11 Учителі-

предметники 

     

 І тиждень 

 

02.12 

Планета Дружби 

Я- особистість 

Кібербулінг та інформаційна безпека 

2 кл. 

4 кл. 

10-

А,Б 

 

 ІІ тиждень 

 

09.12 

Добро в тобі 

Людина починається з добра 

Конфлікт назріває 

"Я сам будую своє життя! Все в моїх руках!" 

1 кл. 

3 кл. 

5-В 

8-А 

 

 ІІІ 

тиждень 

 

16.12 

Проф. консультація «Моя майбутня 

професія» 

 

Відеолекторій: 

«Кібербулінг та інформаційна безпека» 

11-А 

11-Б 

 

8-Б 

8-В 

 

 ІV 

тиждень 

 Просвітницько-профілактичні уроки щодо 

протидії торгівлі людьми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

10, 

11 кл 

 

V.   РОБОТА  З   Радою ліцеїстів 

1 До 22.12 Робота  з   центром 

аніматорів  по  підготовці  до  проведення  но

ворічних  свят. 

 Учнівська рада 

2 Протягом 

місяця 

Засідання  Ради ліцеїстів  з питань: 

- участі учнів у проведенні новорічних 

заходів; 

- випуску новорічних вітальних листівок; 

- новорічного оформлення приміщення 

школи та класних кімнат; 

- планування роботи на ІІ семестр 

 Радчук О.Д  

3 ІІ тиждень Рейд «Сучасний школяр». 

 

1-11 Менеджери класів 

4 ІІІ 

тиждень 

Заняття школи лідерів. Ситуаційна гра 

«Твори, фантазуй сміливіше – шукай шляхи 

виконання рішень» 

1-11 Радчук О.Д. 

5 ІV Висвітлення  Центр 

https://naurok.com.ua/trening-ya-sam-buduyu-svoe-zhittya-vse-v-mo-h-rukah-241069.html


 

тиждень результатів  участі  учнів  в  олімпіадах, творч

их та природничих конкурсах у  ліцейних 

ЗМІ 

медійників 

6 28.12-30.12 Узагальнення результатів рейтингу класних 

колективів протягом І  семестру 

1-11 Рейтингова 

комісія 

VІ.  РОБОТА  З   

    БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

1 13.12-17.12 Засідання Ради ліцею  Директор 

2 13.12-17.12 Класні  батьківські  збори «Жорстокість 

серед школярів». 

 Класні керівники 

 

4 ІІ тиждень Засідання  Батьківського комітету ліцею 

«Правова відповідальність батьків і 

неповнолітніх» 

 Директор 

5 ІV тиждень Проведення  консультацій  для  батьків. 1-11 Колесник А.А, 

Гаврилова Ю.В. 

адміністрація 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,   

ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ 

1 20.12-22.12 Генеральне  прибирання  класних приміщень.  1-11 Класні керівники 

2 Протягом 

місяця 

Акція  «Годівничка для синички». 5-7 Кафедра природ-

ничих наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


