
Становлення та розвиток виховної системи ліцею 

Вересень 

Напрямки 

виховної роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Організаційна 

робота  

1.Налагодити роботу гуртків, секцій, клубів за інтересами, 
узгодити плани їхньої роботи. 

2. Створити інформаційний банк даних про зайнятість 
учнів у позаурочний час 

4.Провести інструктаж  керівників гуртків, секцій  з 
питань планування  

5. Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту 
учнів з метою виявлення тих, хто схильний до 
правопорушень, до вживання спиртних напоїв, 
наркотичних речовин. 

6. Вивчити умови проживання важковиховуваних дітей, 
дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, 
неблагополучних сімей 

7. Залучити дітей із соціально незахищених категорій до 
участі в секціях, гуртках, клубах, які працюють на 
безкоштовній основі, створити умови для змістовного 
відпочинку і дозвілля дітей 

8. Розробити план роботи громадського інспектора з 
питань охорони дитинства 

9.Виявлення та облік дітей, що потребують посиленої 
уваги з боку педагогів (діти з неповних,багатодітних, 
неблагополучних родин, важкі підлітки): 

 Вивчення умов родинного виховання даної 
категорії дітей, їхньої зайнятості, потреб і проблем; 

 Діагностика індивідуально-психологічних 

ЗДВР 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР,психолог,класні 

керівники  

 

 

ЗДВР,класні керівники  

 

 

 

ЗДВР, класні керівники  

 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР, педагоги ліцею  

 

 

 

 

 

Серпень-вересень 

 

Вересень  

 

 

Вересень    

 

 

Вересень    

 

 

 

Вересень    

 

 

 

Вересень    

 

 

Вересень    

 

 

Серпень-вересень   

 

 

 

 

 



особливостей важких підлітків; 

10.Коригування під час навчально-виховного процесу 
роботи з »важкими» підлітками на основі діагностики 
особливостей їхнього характер 

11.Проведення громадського огляду умов утримання, 
навчання, виховання, оздоровлення неповнолітніх дітей. 

12. Організація діяльності учнівського самоврядування. 
Залучення учнів до участі у волонтерському русі з метою 
виховання у себе таких моральних цінностей, як 
милосердя, толерантність, працелюбність, прагнення до 
взаємодопомоги, активізація процесу згуртування 
учнівського колективу (за окремим планом) 

 

ЗДВР, психолог 

 

ЗДВР 

Педагог-організатор  

 

Вересень   

 

 

 

Вересень-жовтень 

 

Вересень  

Превентивне 

виховання  

1. Рейд «Увага! Діти на дорозі!»  

(за окремим планом) 

 

2. Акція «Урок» (за окремим планом) 

 

ЗДВР, педагог-

організатор,класні керівники, 

бібліотекар 

ЗДВР,кл.керівники 

Протягом місяця 

 

 

Протягом місяця 

 

Національно-

патріотичне 

виховання  

 

1.Забезпечення виконання учнями  Стату ліцею, правил 

поведінки для учнів, правил поведінки у громадських 

місцях 

2.Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо 

використання державної символіки у класних кімнатах.  

3.  День партизанської слави      (за окремим планом) 

4. Проведення першого тематичного  урок    

5. Міжнародний  день Миру 

6. Цикл  бесід, заходів, спрямованих на формування в 

дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, 

законів української держави:  «Конституція України! — 

Основний Закон нашої держави»; «Жити за законами 

Держави»;  «Імена і символи козацтва»;  «Держава та 

особа»;  «Громадянином бути зобов'язаний»; «Ти і закон» 

ЗДВР, класні керівники  

 

 

Класні керівники 

 

Класні керівники 

Класні керівники 

Класні керівники 

 

ЗДВР, класні керівники 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

1 тиждень 

 

22 вересня 

2 вересня  

 

Протягом року 

 

 

 

 

 



7.  День українського  кіно (за окремим планом) Фільчагова Ю.С.  13 вересня 

Художньо-

естетичне 

виховання  

1.День знань. Святкова лінійка 

2. Всесвітній день бібліотек «Дім без книги – день без 

сонця» (за окремим планом)  

4.Конкурс-огляд на кращий класний колектив  «Крок до 

зірок» 

ЗДВР, педагог-організатор 

Класні керівники 

Бібліотекар 

ЗДВР,педагог-організатор 

 

2 вересня  

Протягом місяця  

30  вересня  

Протягом року 

 

  

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. Всеукраїнський  Олімпійський  урок 

«Швидше!Вище!Сильніше!» 

 

 

2. Всесвітній день туризму (за окремим планом) 

3. Шкільний етап спортивно-патріотичної  гри «Джура». 

Підготовка до участі  команди  в районних етапах 

Всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура») 

4. Підготовка та участь у  скаутському  польовому 

практикумі  «Гілея–2019» 

ЗДВР, педагог-

організатор,вчителі 

фізкультури,кл. керівники, 

бібліотекар,медична сестра 

Кубрак І.С. 

Керівник гуртка 

 

Керівник гуртка 

 

 2 тиждень 

 

  

 

 3 тиждень  

Протягом місяця 

 

1-2 тиждень 

 

Екологічне 

виховання  

1.Екологічні суботники на пришкільних ділянках 

«Перетворимо ліцей на квітучий сад»  

 

2.Трудовий десант із благоустрою  подвір'я ліцею. 

«Шануймо природу усюди й завжди» 

Класні керівники                 

Тарарухіна А.Є.  

 

ЗДВР, Тарарухіна А.Є. 

Протягом  року 

 

 

Протягом року 

Трудове виховання 

та профорієнтація  

1.Розподіл зон трудової діяльності між класами «Я – 

господар ліцею» 

2.Оновлення  куточку профорієнтації  

 

ЗДВР 

 

Психолог 

 

1 тиждень  

 

2 тиждень 

 



Робота учнівського 

самоврядування 

1.Організаційне засідання. Затвердження плану роботи. 

Розподіл  доручень. 

2.Підготовка  та проведення до виборів парламенту ліцею. 

 

3.Початок роботи ліцейної радіостудії «ЛІС» (за окремим 

планом) 

4. Оновлення  сторінки УС на сайті ліцею 

Педагог-організатор, 

класні керівники 

Педагог-організатор, 

класні керівники 

УС 

 

УС 

1-2 тиждень 

 

2-4  тиждень  

 

Протягом року 

 

Протягом місяця 

Жовтень 

Напрямки 

виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Превентивне  та 

морально-етичне 

виховання 

1. Години  спілкування «Обережно – вибухонебезпечні 

предмети», «Обережно: небезпечні предмети» 

2. Заходи щодо профілактики та запобігання 

бездоглядності серед неповнолітніх; захисту їх прав 

Класні керівники 

 

Класні керівники  

Протягом місяця 

 

Протягом року  

Художньо –  

естетичне 

виховання 

1. Святкова програма до Дня вчителя   

2.Міжнародний  день музики (за окремим планом) 

Гаврилюк В.Л., учні 11 кл., УС 

Мовчан В.О. 

4 жовтня 

1 жовтня 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. Конкурс «Олімпійське  лелечення» 

2. Проведення бесід з ТБ на канікули 

3. Бесіда «Правила харчування»  

(з учнями 1-4-х класів) 

4.Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності   

(за окремим планом) 

Вчитель фізкультури  

Класні керівники  

Медична сестра 

 

ЗДВР,педагог-організатор 

Протягом місяця 

Протягом місяця 

2 тиждень 

 

3 тиждень 

Екологічне 

виховання 

1. Озеленення класних кімнат  «Зелений  клас» 

2.Обласний етап Всеукраїнської трудової акції 

«Дослідницький марафон» 

Класні керівники 

 УС 

Протягом місяця 

Протягом місяця 

Трудове виховання 

та профорієнтація 

1. Операція «Листя» (прибирання  території, яка закріплена 

за класами ) 

2. Акція «Я господар ліцею» (проведення бесід зі 

збереження тепла та електроенергії в школі і дома) 

Класні керівники 

 

Класні керівники 

 

Протягом місяця 

 

Протягом місяця 

 

Робота учнівського 1.Засідання Парламенту ліцею Педагог-організатор 1 тиждень 



самоврядування 2.Оновлення  інформаційних  куточків учнівського 

самоврядування  

3. Участь у проведенні Дня вчителя 

4. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

Президент УС 

 

Педагог -організатор,УС 

Книш І.О., УС 

1 тиждень 

 

1 тиждень 

Протягом місяця 

Національно-

патріотичне 

виховання  

1. Участь у мітингу (до річниці визволення  с. 

Костянтинівки від  нацистських загарбників) 

-  загальношкільний мітинг для 8-11 кл. «Пам’ять  вічна у 

наших серцях» 

2. Свято Покрови  Пресвятої Богородиці. День 

українського козацтва. День захисника України 

- відкритий  виховний захід  ««Козаку найперше воля, 

козаку найперше честь»  

- відкритий   виховний захід  «Пишаюся тобою , рідний 

краю» 

- «Козацькі забави»  для 1-4 кл. (ігри, змагання)     

- ТКГ «Славетні  козацькі  часи» 

- випуск  тематичної передачі «Відома й невідома Україна» 

 

3. Міжнародний  День громадян похилого віку та День 

ветерана: 

- акція «Добрий ранок, ветеране!» 

 

4. Відкритий класний  виховний захід  з нагоди Дня 

визволення України від фашистських загарбників «А 

пам'ять священна…» 

 

Класні керівники  

 

Бєляєва С.М. 

 

 

 

Маліцька І.О. 

 

Артюх Л.О. 

 

Мартьянова І.А., Кубрак І.С. 

 

УС , Книш І.О. 

 

ЗДВР, педагог-організатор, 

класні керівники 

Класні керівники 

 

Коваленко Л.В. 

 

 

 

 

 

10 жовтня 

 

 

 

11 жовтня 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 тиждень  

 

 

 

3 тиждень 

 

 

 

 

 



Листопад 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання  

 

1. Заходи до Дня української писемності та мови   

(за окремим планом) 

2. Заходи  пам’яті жертв Голодомору  «На вікні 

свіча догасала»  (за окремим планом): 

- відкритий виховний захід до дня пам*яті  жерт 

Голодомору 

3. Тематичні класні години  з нагоди Дня Свободи 

та Гідності  

Вчителі української мови 

 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

Ручка Т.М. 

 

Класні керівники  

 

8  листопада 

 

2-3  тиждень 

 

 

 

3 тиждень 

Превентивне виховання 1. Тиждень  толерантності  (за окремим планом) 

 

 

- відкритий виховний захід  до Всесвітнього дня 

доброти; 

- відкритий виховний захід  до Всесвітнього дня 

дитини; 

- відкритий виховний захід  до Дня толерантності. 

ЗДВР, педагог-

організатор,кл.керівники, 

психолог 

Груба К.О. 

 

Назаренко В.М. 

 

Постол Л.І. 

11-16 листопада 

 

 

 

 

 

 

 

Художньо-естетичне 

виховання 

1.Виставка фото-мить «Краса мого  села»  до 

святкування дня села  

 

Педагог-організатор 

 

01 листопада  

 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1.Акція «Не палити і бути здоровим»  

(за окремим планом) 

2. Змагання з волейболу  

Психолог   

 

Мартьянова І.А. 

Протягом тижня 

 

Протягом місяця 

 

Екологічне виховання 1. Складання екологічної пам’ятки  Вчитель екології  Протягом тижня 

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Конкурс на найкращу годівничку «Годівничка 

для синички» 

2.Бесіда «Країна потребує професіоналів. Як ними 

стати?» 

Класні керівники 

Вчителі праці  

Психолог  

Протягом місяця 

 

2 тиждень 

 

Робота учнівського 

самоврядування 

1.Засідання Парламенту ліцею  

2. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

 

Педагог-організатор 

УС 

 

3 тиждень 

Протягом місяця  

 



Грудень 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1. Міжнародний День людей з обмеженими 

можливостями. Акції волонтерської допомоги та 

доброчинності «Світло добра у моїй душі»  

 (за окремим планом) 

2. Акція «16 днів проти насильства» (за окремим 

планом) 

3. 6 грудня – День  виховання майбутнього 

захисника Вітчизни  до Дня Збройних сил України 

(за окремим планом): 

- розважально-конкурсні  програми для хлопців      

5-7 класів «Готуємось стати захисниками Вітчизни» 

4. Інформаційні хвилинки «Тиждень моєї України 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

 

 

Психолог  

 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

 

Неліпа В.В. 

 

Класні керівники 

1 тиждень 

 

 

 

2-3 тиждень 

 

6  грудня  

 

 

 

 

2 тиждень 

Превентивне виховання 1.Проведення бесід: 

- з правил поведінки біля води та на льоду: 

«Обережно!Зимова вулиця.» 

- з пожежної безпеки: «Небезпека 

використання  відкритого вогню (свічки, 

бенгальські вогні, петарди тощо)під час 

новорічних свят»; «Правила користування 

обігрівальними приладами»; 

- ТКГ  Інструктаж «Безпечна поведінка на 

дорозі при ожеледиці», «Грип: способи 

профілактики» 

2. Міжнародний день прав людини (за окремим 

планом): 

- відкритий  виховний захід для 1-4 класів  «Наші 

права - щасливе дитинство» 

- відкритий  виховний захід  до Дня прав людини 

3. Тиждень правознавства (за окремим планом) 

 

Класні керівники 

 

 

 

 

 

 

 

Класні керівники  

 

 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

Боярських О.М. 

 

Татарухіна А.Є. 

Вчителі правознавства  

Протягом місяця 

 

 

 

 

 

 

 

4 тиждень  

 

  

2-3 тиждень 

 

 

 

 

9-13 грудня 



Художньо-естетичне 

виховання 

1. Новорічні  ранки в 1-4, 5-8 класах та вечори в 9-

11 класах 

2. Свято для учнів 1-4 класів  «Миколай святий  іде, 

подарунки всім несе!» 

ЗДВР, педагог-організатор, 

кл. керівники 

УС 

 

4 тиждень 

 

2 тиждень 

 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1.Відкритий  загальношкільний  виховний захід до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.  

2. Профілактичні бесіди, присвячені  Дню боротьби 

зі СНІДом: 

- «Законодавство України на захисті здоров’я 

молоді» 

- «Батьки – п’яниці, діти – інваліди. Про яке 

майбутнє мрієш ти?» 

- «Міфи і факти про ВІЛ/СНІД» 

- «Як запобігти ВІЛ-інфікування?» 

3. Міжнародний День чаю (за окремим планом) 

Донець –Арабаджи Л.І., 

психолог 

ЗДВР, медична сестра, 

психолог, спеціалісти 

лікарні 

 

 

 

 

 

Вчитель ОБЖ,фізики,хімії 

1 тиждень 

 

Протягом місяця  

 

 

 

 

 

 

 

14 грудня 

Екологічне виховання 1.Конкурс на виготовлення ялинок з природних 

матеріалів  «Зимові фантазії» 

2. Екологічний десант «Нагодуй  птахів» 

Педагог-організатор, кл. 

керівники 

Класоводи 1-4 кл. 

4 тиждень 

 

Протягом місяця  

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Профорієнтаційні заходи для старшокласників.  

Прес-конференція «Освіта – шлях до майбутньої 

професії» 

2. Майстерня Діда Мороза. 

ЗДВР 

 

 

Педагог-організатор, 

класоводи, вчителі 

трудового навчання  

2 тиждень 

 

 

Протягом місяця 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Засідання  парламенту ліцею.  

2. Підготовка до святкування новорічних свят 

«Новорічний мікс» 

3. Оформлення ліцею до Нового року  

 

4. Оновлення  інформації  на сторінці УС 
5. Планування  роботи на ІІ семестр 

Педагог-організатор 

Педагог-організатор, класні 

керівники 

Педагог-організатор, класні 

керівники 

Книш І.О., УС 

Парламент   

3 тиждень 

Протягом місяця 

 

4 тиждень 

 

Протягом місяця 

4 тиждень 

 



Січень 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-

патріотичне виховання 

1. Заходи  присвячені  до Дня соборності України  

(за окремим планом): 

2.Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту   

(за окремим планом): 

- відкритий виховний захід до Дня памяті жертв 

Голокосту  

3. День пам’яті  Героїв Крут (за окремим планом): 

 

- відкритий  виховний захід «Герої Крут – для 

нащадків взірець» 

ЗДВР,педагог-організатор  

вчителі укр. мови  

ЗДВР, педагог-організатор, 

класні керівники 

 Артюх Л.О. 

 

ЗДВР, педагог-організатор, 

класні керівники 

Коваленко Л.В. 

 

3 тиждень 

 

27 січня  

 

 

29 січня 

Превентивне виховання 1. Години толерантності «Відкритість  та повага 

українців до інших культур» 

 

Класні  керівники  Протягом  місяця 

Художньо-естетичне 

виховання 

1. Дитяча коляда «Ніч на Різдво» 

2.Фестиваль дитячої творчості  «Зірка Фест» 

УС 

ЗДВР,педагог-

організатор,кл.керівники 

1 тиждень 

 

2 тиждень 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. Морально-етична бесіда «Гігієна хлопця і 

дівчини» 

2.«Зимові  забави» (ігри на свіжому повітрі) 

Медична сестра  

 

Класні керівники 1-4 кл.  

4 тиждень  

 

Протягом місяця 

Екологічне виховання 1.Акція «Годівничка»   Класні керівники  2 тиждень  

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Рейд бережливості  шкільного майна  

2.Тренінг «Твій вибір – життєвий успіх» 

ЗДВР  

ЗДВР 

Протягом  місяця 

2 тиждень  

 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Засідання  парламенту ліцею  

2. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

Педагог-організатор  

Книш І.О., УС 

3 тиждень  

Протягом місяця 

 

 

 

 

 



Лютий 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1.  Тематичні виховні заходи  з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав (за окремим планом): 

- відкритий виховний захід до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав 

2. День Героїв Небесної сотні   

 (за окремим планом): 

- відкритий виховний захід до Дня Героїв 

Небесної сотні   

3.Міжнародний день рідної мови  «Рідна мова - 

серця мого подих»  (за окремим  планом) 

 

ЗДВР,педагог-

організатор,класні керівники  

 

Бєляєва С.М. 

 

ЗДВР,педагог-

організатор,класні керівники 

Гаврилюк В.Л 

ЗДВР, педагог-

організатор,вчителі укр. мови, 

вчитель музичного мистецтва 

2 тиждень  

 

  

 

 

20 лютого  

 

 

 

21 лютого  

Превентивне та морально 

-етичне виховання 

1. Індивідуальна робота з учнями групи ризику. 

 

 Психолог 

 

Протягом місяця 

 

Художньо – естетичне 

виховання 

1. Святкова  програма «Вечір зустрічі з 

випускниками» 

2. Заходи  до Дня Святого Валентина 

ЗДВР, педагог-організатор , 

УС 

Вч. іноз. мови, УС 

 1 тиждень 

 

 2 тиждень 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. Проведення змагань, уроків футболу 

2. Проведення акції щодо профілактики 

простудних захворювань та грипу 

3.Медичний  диспут «Шкідливі звички» 

4.Тематичні заходи  до Міжнародного Дня 

Безпечного Інтернету (за окремим планом) 

Вчителі  фізкультури 

Медсестра 

 

Медсестра 

Вчителі інформатики  

 

Протягом місяця 

Протягом місяця 

 

3 тиждень 

2 тиждень 

Екологічне виховання  1. Бесіди «Озеленення країни – спадщина для 

майбутніх поколінь» 

2. Акція «Годівничка» 

 Класні керівники 

 

Класні керівники 

 Протягом місяця 

 

Протягом місяця 



Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Місячник по профорієнтації 

  (за окремим планом) 

 

2. Тестування учнів 11-х класів з профорієнтації 

3. Психологічні години з профорієнтації: 

- 7 клас: «Коли робота приносить радість» 

- 8 клас: «Ти і ринок праці» 

- 9-10 класи: «Трудові канікули» 

- 11 клас: «Держава потребу професіоналів» 

ЗДВР, психолог, Гаврилюк 

В.Л., Бєляєва С.М. 

  

 Психолог  

Класні керівники,  психолог 

Протягом  місяця 

 

 

Протягом місяця 

 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Засідання  парламенту ліцею : 

- підготовка до святкового концерту, 

присвяченого проведенню вечора зустрічі з 

випускниками 

2. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

 Педагог-організатор 

ЗДВР,педагог-організатор,  

вчитель музики 

Книш І.О., УС 

3 тиждень 

 

 

 

Протягом місяця 

 

Березень 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно- патріотичне 

виховання 

1. Шевченківський тиждень «Пишаємося славою 

твоєю, Тарасе...» (за окремим планом) 

Вчителі української мови  

 

 

2 тиждень 

Превентивне та морально 

-етичне виховання 

1.Індивідуальні бесіди з учнями « групи ризику» 

2.Інформаційні повідомлення «Куріння чи 

здоров’я – вибирайте самі»  

3. Превентивна просвітницька акція «За здоров’я 

дітей і молоді» (за окремим планом) 

ЗДВР,психолог 

Медична сестра  

 

ЗДВР,психолог 

 

3 тиждень 

2 тиждень 

 

3 тиждень  

 

Художньо – естетичне 

виховання 

1.Тематичні виховні заходи  з нагоди 

Міжнародного жіночого дня «Жінка – 

майбутнього світу основа» (за окремим планом) 

ЗДВР, педагог-організатор, 

УС, Гаврилюк В.Л. 

2 тиждень 

 

  



Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1.Місячник боротьби з туберкульозом «Діємо 

разом заради життя» (за окремим планом): 

- відкритий виховний захід до Дня боротьби з 

туберкульозом 

2. Заходи до Всесвітнього дня боротьби з 

наркотиками «Бережись  наркотиків » 

(за окремим планом) 

3.ТКГ «Загартування та фізичні вправи – 

необхідні умови здорового способу життя» 

ЗДВР, психолог, класні 

керів.,пед.-організатор 

Маліцька І.О., Артюх Л.О. 

 

ЗДВР,психолог, класні 

керівники, медична сестра 

 

Класні керівники 

 

Протягом місяця 

  

 

 

2 тиждень  

 

 

Протягом місяця  

 

Екологічне виховання 1.Всесвітній День водних ресурсів (за окремим 

планом) 

Вчителі географії, біології 20 березня 

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1.  Прибирання території, яка закріплена за 

класами  

Класні керівники 1-2 тиждень 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Музичні вітання від  радіостудії «ЛІС» 

«Вітаємо зі святом усіх жінок» 

2. Засідання парламенту ліцею  

3. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

Педагог-організатор,УС 

 

Педагог-організатор 

Книш І.О., УС 

1 тиждень 

 

2 тиждень 

Протягом місяця 

 

Квітень 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1.Години спілкування «Єдина країна» 

2. Відкритий виховний захід до Міжнародного  

дня  визволення в’язнів  фашистських концтаборів 

3. Відкритий виховний захід  до  Міжнародного 

дня пам’яток і визначних місць   

Класні керівники 

Коваленко Л.В. 

 

Груба К.О. 

Протягом місяця 

11 квітня 

 

3-4 тиждень  

  

Превентивне та морально 

- етичне виховання 

1.Індивідуальні бесіди з учнями « групи ризику» 

2. Психологічні години «Психологічна підготовка 

до ЗНО. Профілактика стресів» (для 11 класу) 

 

ЗДВР 

Психолог 

   

1 тиждень 

Протягом місяця  



Художньо – естетичне 

виховання 

1.Виставка великодніх композицій , писанок 

2. Свято «Весну зустрічай!» 

 

3. Міжнародний день дитячої книги 

 (за окремим планом) 

Дзикановська А.П. 

Назаренко В.М., Книш І.О., 

Мовчан В.О. 

 Шевченко А.В. 

1 тиждень 

13-17 квітня 

 

2 квітня 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. Всесвітній день здоров’я ««Подорож у країну 

здоров’я»  (за окремим планом) 

2.Місячник «За здоров’я дітей і молоді » (за 

окремим планом) 

3.Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності  

4. День  цивільного захисту населення (за окремим 

планом) 

Вчителі фізичної культури  

 

ЗДВР, психолог 

 

7 квітня 

 

Протягом місяця  

 

Екологічне виховання 1.Заходи до річниці Чорнобильської катастрофи  

«Дзвони Чорнобиля» (за окремим планом): 

- відкритий  виховний захід «Чорнобиль… 

Трагедія… Пам'ять…» 

2.Акція до  Міжнародного  дня  птахів  

3. День довкілля  

4. Виховний  захід до Всесвітнього дня Землі  

Кер. екол. напрямку 

 

Беляєва С.М. 

 

Постол Л.І., Боярських О.М. 

Класні керівники 

Маліцька І.О. 

Протягом місяця 

   

3 тиждень   

 

01 квітня 

17 квітня  

22 квітня 

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Озеленення пришкільних ділянок 

2. Прибирання закріплених територій «Школа – 

село – дім» 

Класні керівники 

Класні керівники  

Протягом місяця 

Протягом місяця 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Засідання парламенту ліцею . Круглий стіл 

«Учнівське самоврядування: проблеми і 

перспективи» 

2. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

 Педагог-організатор 

  

 

Книш І.О., УС 

2 тиждень 

 

 

Протягом місяця 

 

 

 

 

 

 

 



Травень 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1. Заходи  з нагоди Днів пам’яті і примирення  

присвячені пам’яті  жертв  Другої світової  війни 

  ( за окремим планом ) 

2. ТКГ «Це потрібно не мертвим, це потрібно 

живим…» 

3.День української вишиванки 

4. ТКГ до дня Європи 

ЗДВР, пед..-орган.,  

кл .керівники 

 

Кл. керівники 

 

УС 

Класні керівники 

Протягом місяця  

 

 

1тиждень  

 

2 тиждень 

3 тиждень 

Превентивне та морально 

- етичне виховання 

1. Індивідуальна робота з учнями « групи ризику» 

2. Планування  літньої зайнятості учнів «групи  

ризику» 

3.  Бесіди з ТБ під час літніх канікул 

4. Збір даних про місцезнаходження учнів влітку 

5. Лекції  «Падіння моралі. Наслідки» 

ЗДВР, психолог 

ЗДВР,психолог 

 

Класні керівники 

 Класні керівники 

ЗДВР,психолог 

Протягом місяця 

Протягом місяця 

 

3 тиждень 

4 тиждень 

3 тиждень 

Художньо – естетичне 

виховання 

1. Заходи  до  Міжнародного дня родини 

(за окремим планом): 

-  відкритий виховний захід  «І на святі, на 

родиннім вас усіх вітаємо!» 

- відкритий виховний захід  «Все починається з 

сім"ї» 

2. Міжнародний День матері: 

- відкритий виховний захід  «Це лагідне слово 

матуся..» 

3.Свято останнього дзвоника 

4. Свято для 9,11 класу «Випускний прощальний 

бал» 

5. Церемонія нагородження  обдарованої молоді  

ліцею  «Обдарованість - 2020»   

ЗДВР,педагог-організатор, 

класні керівники 

Сапронова Н.Г. 

 

Неліпа С.В. 

 

ЗДВР,пед..-орагнізатор 

Назаренко В.М. 

 

ЗДВР, пед.-організ., 

кл.керівники  

 

ЗДНМР, ЗДВР, педагог –

організатор 

1-2 тиждень 

 

 

 

 

 

2 тиждень 

 

 

2-3 тиждень 

 

 

1 тиждень 



Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1. День пам’яті померлих від СНІДу 

 (за окремим планом) 

2. Всеукраїнський день без тютюну  

(за окремим планом ) 

3. Місячник «Спорт для всіх – спільна турбота» (за 

окремим планом) 

 

 

Психолог  

 

Психолог  

 

ЗДВР, педагог-орг., 

кл.керівники, вчителі 

фіз..культури 

2 тиждень 

 

2 тиждень  

 

Протягом місяця 

Екологічне виховання 1. Озеленення пришкільних ділянок 

 2.Акція «Посади деревце» 

Класні керівники 

 Класні керівники  

Протягом місяця 

 Протягом місяця 

Трудове виховання  

профорієнтація 

1. Прибирання закріплених територій 

  

Класні керівники 

  

щотижня      

 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Засідання парламенту ліцею  

2. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

Педагог-організатор 

Книш І.О.,УС 

 

2 тиждень 

Протягом місяця  

 

 

Червень 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1.Тематичні виховні заходи  з нагоди Дня скорботи 

і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (за 

окремим планом) 

ЗДВР,педагог-організатор 3 тиждень 

Превентивне та морально -

етичне виховання 

 1. Бесіди з ТБ під час літніх канікул Класні керівники 1 тиждень 

Художньо – естетичне 

виховання 

1. Відкриття дитячого пришкільного табору              

« Ромашка» 

2.Міжнародний день захисту дітей 

Педагог -організатор  

 

Педагог -організатор  

 1 тиждень 

 

1 тиждень 

Здоровий спосіб 

життя,безпека 

життєдіяльності   

1.Проведення інструктажів щодо правил безпеки 

життєдіяльності. 

Педагог -організатор  1 тиждень 

Екологічне виховання 1. Бесіда «Дерева – легені села» Керів. еколог. напряму  2 тиждень 

Трудове виховання та 

профорієнтація 

1. Прибирання закріплених територій Класні керівники щотижня 



 


