
 

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

НВК «Школа комп’ютерних 

технологій - Львівський 

технологічний ліцей» 

на 2021-2022 н. р. 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. 

Національно – патріотичне виховання 

 

 

Мета: формування патріотичних почуттів, 

вироблення високого ідеалу служіння народові, 

готовності до трудового та героїчного подвигу в 

ім’я процвітання української держави; виховання 

національної свідомості, любові 

до землі свого народу; патріотизму; вивчення 

бойових традицій та героїчних сторінок 

українського народу, його Збройних Сил. 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 1. Національно - патріотичне  виховання 

№ 

п/п 

ЗАХОДИ 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Примітки щодо 

виконання 

1 День Знань 01.09.2021 Класні керівники  

2 
Тиждень української книги у рамках 

Форуму видавців (відвідування виставки) 
18-19.09.2021 

Куспісь О. С., 

Нижник Л.М., 

Васильків О.А., 

Доманська І.А. 

 

3 День партизанської слави (бесіда) 22.09.2021 Глущак О.В.  

4 Концерт до Дня учителя 01.10.2021 
Класні керівники, 

учн. парламент 
 

5 

Покров Пресвятої Богородиці  

День українського козацтва  

День захисника України  
13.10.2021 

Кл. керівники, 

Мойса Т.В., 

Костенко О.В. 

 

6 

День визволення України від 

фашистських загарбників (виховні 

години, бесіди) 

18-22.10.2021 

Класні 

керівники, 

Глущак О.В. 

 

7 

День української писемності 

(Всеукраїнський радіодиктант національної 

єдності) 

09.11.2021 
Куспісь О. С., 

 учн. парламент 
 

8 
Міжнародний день толерантності 

(виховні години) 
16.11.2021 

Класні керівники  

5-11-х класів, 

Гойдик М.Я. 

 

9 
 День Гідності та Свободи України 

(виховні години, бесіди) 
19.11.2021 

Класні 

керівники, 

Глущак О.В. 

 

10 
Тиждень по вшануванню Голодомору 1932-

33 років   (за окремим планом) 
22-26.11.2021 

Класні 

керівники, 

Глущак О.В. 

 

11 

30 річниця Всеукраїнського референдуму 

щодо проголошення Незалежності України. 

(бесіда) 

01.12.2021 

Класні 

керівники, 

Глущак О.В. 

 

12 
Міжнародний день боротьби зі СНІДом 

(виховні години, перегляд фільму) 
01.12.2021 

Класні 

керівники, 

Улицька Н.Р. 

 

13 

«Вам захищати Батьківщину» -  виховні 

години, присвячені Дню Збройних Сил 

України 

06.12.2021 

Класні 

керівники,  

Легкий М. Т 

 

14 
Новий Рік за Старим стилем 

(віншування та посівання) 
14.01.2022 Мойса Т. В.  

15 
День Соборності України 

(виховні години) 
21.01.2022 

Класні 

керівники, 

Глущак О.В. 

 

16 
День Пам’яті Героїв Крут 

(виховні години, стіннівки) 
28.01.2022 

Класні 

керівники, 

Глущак О.В. 

 



17 
День Героїв Небесної Сотні (виховні 

години, стіннівки) 
20-21.02.2022 Глущак О.В.  

18 
Річниця з дня перемоги Революції Гідності 

(заходи за окремим планом) 
21.02.2022 Глущак О.В.  

19 
Міжнародний день рідної мови 

(круглий стіл) 
21.02.2020 

Класні 

керівники, 

Куспісь О. С. 

 

20 
Початок війни Росії проти України (бесіди, 

фільми) 
22.02.2022 

Класні 

керівники, 

Глущак О.В. 

 

21 Конкурс читців поезій Лесі Українки 25.02.2022 Нижник Л.М.  

22 Фестиваль «Розквітай же, слово» 
Лютий - 

березень 2022 
Доманська І.А..  

23 

Шевченківські дні «Навіки з нами серце й 

пророче слово поета» 

(заходи за окремим планом) 

09-11.03.2022 

Класні 

керівники, 

Куспісь О. С. 

 

24 
Річниця з початку АТО (виховні години, 

бесіди) 
14.04.2022 Глущак О.В.  

25 

День Чорнобильської трагедії 

«Чорнобиль – наша біль і пам'ять» 
 (виховні години, перегляд фільмів) 

26.04.2022 

Уч. парламент, 

класні керівники, 

Глущак О.В. 

 

26 

Виховні години, присвячені Дню 

пам’яті та примирення «Ніколи знову 

…» 
03-06.05.2022 

Класні керівники 

5-11-х  класів 
 

27 
День Матері, день української жінки 

(святковий концерт) 
06.05.2022 Учн. парламент  

28 

День скорботи і пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу 

 

18.05.2022 
Учн. парламент, 

класні керівники 
 

29 Свято останнього дзвоника 27.05.2022 
Учн. парламент, 

Мойса Т.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. 

Морально-духовне виховання 

 

 

Мета: прищепити і розвивати моральні почуття, 

переконання і потреби поводити себе згідно з 

моральними нормами, що діють у суспільстві; 

опанувати духовною культурою людства, нації, 

найближчого соціального оточення, наслідувати 

кращі моральні зразки своєї родини, українського 

народу, загальнолюдські моральні цінності. 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2. Морально-духовне виховання 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ЗАХОДИ 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Примітки 

щодо 

виконання 

1.  «Що означає бути гідним?». 03.09.2021 Класні керівники   

2.  Різдво Пресвятої Богородиці (бесіда) 21.09.2021 Мойса Т. В.  

3.  Воздвиження Хреста Господнього (бесіда) 27.09.2021 Мойса Т. В.  

4.  

День мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої 

матері Софії (бесіда) 
30.09.2021 Мойса Т. В.  

5.  

Міжнародний День людей похилого віку 

(виховні години) 
01.10.2021 Класні керівники  

6.  Покрова Пресвятої Богородиці(бесіда) 13.10.2021 Мойса Т. В.  

7.  

Конкурс авторських віршів на біблійну 

тематику  
22.10.2021 

Учн. парламент, 

Мойса Т. В. 
 

8.  

Міжнародний день інвалідів 

Виховна година «Будемо милосердними»  
03.11.2021 Класні керівники  

9.  «Толерантність врятує світ» (виховні години) 16.11.2021 Класні керівники  

10.  День Архистратига Михаїла (бесіда) 22.11.2021 Мойса Т. В.  

11.  Введення в храм Пресвятої Богородиці (бесіда) 03.12.2021 Мойса Т. В.  

12.  Свято Андрія Первозванного (Вечорниці) 13.12.2021 Учн .парламент  

13.  Акція «Святий Миколай про тебе не забуде» 18.12.2021 Учн. парламент  

14.  «Хай щедрує Україна як одна родина» 
13-14.01.2022 Мойса Т. В.  

15.  

Урок-семінар “Мораль і право у взаємодії: 

добро починається з кожного‖ 
24.01.2022 Мойса Т. В.  

16.  Стрітення Господнє (бесіда) 15.02.2022 Мойса Т. В.  

17.  Благовіщення (бесіда) 07.04.2022 Мойса Т. В.  

18.  Світле свято Великодня (виховні години) 26.04.2022 Класні керівники  



 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  

Превентивне  виховання 

 

 

Мета: формування правової культури, 

прищеплення поваги до прав і свобод людини і 

громадянина, Конституції, державних символів; 

знання й дотримання у поведінці Законів України; 

активна протидія особам та установам, що 

порушують закони. 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 3. Превентивне  виховання 

№ 

п/п 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Примітки щодо 

виконання 

1.  
Ознайомленнями з Правилами поведінки в 

ліцеї. Права і обов’язки учнів (бесіда) 
02.09.2021 Класні керівники   

2.  

Здійснювати педагогічний патронат над 

дітьми, батьки яких перебувають за 

кордоном 

Постійно Класні керівники  

3.  Міжнародний день демократії (бесіда) 15.09.2021 Маїла Л.В.  

4.  
Пропагування здорового способу життя 

(виховні години)  
13-17.09.2021 Класні керівники  

5.  

Організовувати проведення правових знань 

з метою профілактики правопорушень та 

активізації правоосвітньої роботи у 

середовищі учнівської молоді (за окремим 

планом) 

Протягом 

року 
Маїла Л.В  

6.  Зрозумій іншого (Взаємоповага між учнями) 20-22.09.2021 Учн.  парламент  

7.  
Скажи – хто твій друг, і я скажу – хто ти 

(бесіда) 
27-29.09.2021 

Практичний 

психолог 
 

8.  
Створити у ліцеї правовий консультаційний 

пункт для учнів, батьків, педагогів 
До 01.10.2021 Маїла Л.В  

9.  
Тиждень  профілактики правопорушень 

(заходи за окремим планом) 
05-09.11.2021 Класні керівники  

10.  Всесвітній день дитини 20.11.2021 Учн.  парламент  

11.  
Всеукраїнський тиждень права  

(заходи за окремим планом) 
06-10.12.2021 Маїла Л.В.  

12.  
День прав людини «Доля моя - в долі 

України» (виховні години) 
10.12.2021 Класні керівники  

13.  
Психолого - педагогоічний семінар про 

насильство та жорстокість 
14.12.2021 

Практичний 

психолог 

 

 

14.  Перегляд фільмів про алкоголь і наркотики 01-04.02.2022 

Практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

 

15.  
Тиждень здоров'я. пропагування здорового 

способу життя (заходи за окремим планом) 
17-21.02.2022 

Гойдик М.Я., 

Улицька Н.Р. 
 

16.  
Провести конкурс плакатів, малюнків, 

учнівських проектів на тему «Здоровий 

спосіб життя» 

04-07.03.2022 

Учнівський 

парламент,  

Улицька Н.Р. 

 

17.  
Тиждень правової освіти ( за окремим 

планом).  
Березень Легкий М.Т.  

18.  
Участь у районних конкурсах з правової 

тематики. 
Квітень Маїла Л.В.  

19.  
Тиждень профілактики правопорушень  

(за окремим планом)  
18-22.04.2022 

Класні керівники, 

практичний психолог  
 

20.  
Семінар на тему «Профілактика шкідливих 

звичок» 
04.05.2022 

Практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

 

 



 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4.  

Розвиток інтелектуальних здібностей,  

науково – дослідницька робота 

 

 

Мета: розвивати творчі здібності учнів, 

здійснювати індивідуальний підхід, що передбачає 

ставлення до кожного вихованця, як до 

неповторної особистості, суб’єкта вільного 

розвитку. 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 4. Розвиток інтелектуальних здібностей, 

науково – дослідницька робота  

 

№ 

з/п 

ЗАХОДИ 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Примітки щодо 

виконання 

1 

Всеукраїнська науково-технічна виставка-

конкурс молодіжних інноваційних проектів 

«Майбутнє України» 
Листопад 

Пострільоний В.М., 

Колдун В.П. 
 

2 
Міський конкурс науково-пошукових робіт 

«Голодомор. Україна пам'ятає» 
Листопад Глущак О.В. 

 

3 
Всеукраїнський конкурс ―Український 

сувенір‖ 

Грудень - 

січень 

Пострільоний В.М., 

Колдун В.П. 
 

4 
Всеукраїнський конкурс «Новорічна 

композиція» 
Січень 

Пострільоний В.М., 

Колдун В.П. 
 

5 Участь в конкурсі «Таланти твої Україно» Лютий 
Куспісь О.С.,  

Мойса Т.В. 
 

6 

Всеукраїнський конкурс науково-технічної 

творчості школярів Intel ISEF-2022: 

«POLYTECO Україна 2021-2022» 

Лютий 

Березень 

Пострільоний В.М., 

Колдун В.П. 
 

7 
Конкурс «Всеукраїнський юнацький водний 

приз 2022»  
Квітень 

Пострільоний В.М., 

Колдун В.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5.  

Робота учнівського самоврядування 

 

 

Мета:  через широко розвинену систему органів 

самоврядування  забезпечити залучення учнів до 

діяльності колективу, суспільства; зробити мету і 

завдання реформування виховної роботи особисто 

значущими для кожного з них; сформувати в 

учнів високі моральні якості, вміння 

співпрацювати на принципах рівності, гласності, 

демократизму. 

 

 

 

 

 



 

План роботи учнівського самоврядування 

на 2021-2022 н. р. 

№ 

з/п 
Заходи 

Час 

проведення 
Відповідальні 

Примітки 

щодо 

виконання 

1.  
Організація учнівського самоврядування, 

обрання голови та членів парламенту. 
Вересень 

Легкий М.Т., голова 

парламенту 

 

2.  
Погодження плану роботи учнівського 

самоврядування на 2021-2022 н.р. 
Вересень 

Голова учн. 

парламент 

 

3.  Свято першого дзвоника 01.09.2021 
Учн. парламент, 
Мойса Т.В.  

 

4.  Свято  вчителя 01.10.2021 
Учн. парламент, 
Мойса Т.В. 

 

5.  Засідання учнівського самоврядування Жовтень Учн. парламент  

6.  Випуск листівок до дня Покрови 11-13.10.2021 
Учн. парламент, 

Мойса Т.В 

 

7.  Контроль за станом підручників 
Протягом 

року 

Учн. парламент, 

бібліотекар 

 

8.  
Виготовлення стіннівки до Дня 

української писемності 
Листопад 

Учн. парламент, 

уч. укр. мови 

 

9.  Підготовка листівок до дня непаління 15-16.11.2021 Учн. парламент   

10.  
Випуск альманаху на тему 

«Пам’ять жертв Голодомору» 
22-26.11.2021 

Учн. парламент, 

Глущак О.В. 

 

11.  
Проведення опитування на тему «Мої 

права і мої обов’язки» 
Грудень 

Учн. парламент, 

практичний 

психолог, Маїла Л.В. 

 

12.  Андріївські вечорниці 13.12.2021 
Учн. парламент, 

Мойса Т.В. 

 

13.  Акція «Святий Миколай про тебе не забуде» 17-18.12.2021 

Учн. парламент,  

Мойса Т.В., 

Гойдик М.Я. 

 

14.  Конкурс «Різдвяна коляда» Січень 
Учн. парламент, 

кл.керівники 

 

15.  Конкурс «Фестиваль вертепів» Січень 
Учн. парламент, 

кл. керівники 

 

16.  Випуск газети до Різдва Христового Січень 
Учн. парламент 

Мойса Т.В. 

 

17.  
Виготовлення листівок до Дня пам`яті 

Героїв Крут 
28.01.2022 

Учн. парламент 

Глущак О.В. 

 

18.  
Свято до Дня святого Валентина. 

 Дискотека 
15.02.2022 

Учн. парламент, 
Мойса Т.В. 

 

19.  
Профілактика пожежної безпеки та 

дорожньо -транспортного травматизму 
Березень 

учн. парламент, 

Улицька Н.Р. 

 

20.  

«Наша пісня, наша слава не вмре , не 

загине» (до дня народження Т.Г. 

Шевченка) 

Березень 
учн. парламент, 

вчителі укр. мови 

 

21.  
До Міжнародного дня театру. Похід у 

театр М.Заньковецької 

21-

25.03.2022 

учн. парламент,  

класні керівники 

 

22.  Випуск газети «Дитина та її права» Березень учн. парламент,  



Маїла Л.В. 

23.  Акція «Турбота про птахів» Березень учн. парламент  

24.  
Святкування дня сміху (випуск 

альманаху) 
Квітень 

учн. парламент  

25.  Весняна толока Квітень учн. парламент  

26.  Вечір-пам`яті «Трагедія на ЧАЕС»  22.04.2022 
учн. парламент, 

Глущак О.В. 

 

27.  Святкування Великодніх свят 21-22.04.2022 
учн. парламент,  

Мойса Т.В. 

 

28.  Святкування дня міста Лева 01-02.05.2022 учн. парламент  

29.  Випуск альманаху до Дня Матері Травень учн. парламент  

30.  Організація свята до Дня Матері 08.05.2022 Учн. парламент  

31.  Організація виступу для випускників Травень 
учн. парламент, 

Мойса Т.В. 

 

32.  Підсумки самоврядування 26.05.2022 
учн. парламент, 

Легкий М.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 6.  

Екологічне і трудове  виховання 

 

 

Мета:  виховання в учнів почуття єдності з 

природою, відповідальності за стан її 

збереження; залучити школярів до 

громадської діяльності, спрямованої на 

захист оточуючого середовища; 

виховувати в учнів відчуття краси 

природи, її неповторності. 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 6. Екологічне і трудове виховання 

 

№ 

з/п 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Примітки щодо 

виконання 

1 
Екологічний КВК «Майбутнє довкілля у 

твоїх руках» 
Жовтень Улицька Н.Р.  

2 Години спілкування «Допоможи природі.» Листопад 
Кл. керівники  

5- 11 класів 
 

3 Акція «Турбота про птахів» Березень 

Учнівське 

самоврядування, 

Улицька Н.Р. 

 

4 День Землі Березень  

Учнівське 

самоврядування, 

вч. астрономії 

 

5 
Акція до Дня довкілля «Чисте місто – чиста 

Земля» 
Квітень 

Учнівське 

самоврядування, 

кл. керівники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 7.  

Туристично – краєзнавча робота 

 

 

Мета: ознайомити учнів з історичними 

пам’ятками рідного краю, формувати інтерес до 

вивчення історичного минулого української 

держави, активізувати роботу учнівського 

колективу в дусі “моя земля – земля моїх батьків” 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 7. Туристично – краєзнавча робота 

 

№ 

з/п 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Примітки щодо 

виконання 

1 Екскурсії по Львову Вересень 
Кл. керівники  

5-11 класів  
 

2 Поїздка в Карпати. 
Вересень-

жовтень 

Кл. керівники  

8-11 класів 
 

3 
Звід пам’яток природи, історія, культури, 

архітектури Львівщини 
27-30.09.2021 Глущак О.В.  

4 
Заочна подорож «Княже місто Львів 

(бесіда) 

Вересень - 

жовтень 
Глущак О.В.  

5 
Екскурсія в історико-культурний музей-

заповідник «Личаківський цвинтар» 
Вересень 

Мойса Т.В., кл. 

керівники 
 

6 
Конкурс на кращий навчально-методичний 

матеріал туристсько-краєзнавчої тематики 
11-13.10.2020 Глущак О.В.  

7 

Участь у проекті «Шкільний екскурсовод». 

Екскурсія «Австрійський Львів»  

 

Листопад Глущак О.В.  

8 
Міжнародний День театру  

(похід в театр) 
27.03.2020 

Кл. керівники  

5-11 класів 
 

9 
Участь у міському мистецько-краєзнавчому 

конкурсі «Львівське рондо» 
Квітень Глущак О.В.  

10 Екскурсії по  музеях Львова Квітень 
Кл. керівники  

5-11 класів 
 

11 
Заочна подорож «Княже місто Львів», 

присвячена  Дню міста  
03.05.2020 Глущак О.В.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 8.  

Спортивно-оздоровча робота 

 

 

Мета: розвиток інтересу учнів до заняття 

спортом; виховання фізичної культури 

підростаючого покоління; залучити школярів до 

активної суспільної праці. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 8.  Спортивно-оздоровча робота 

№ 

з/п 

ЗАХОДИ 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Примітки щодо 

виконання 

1 
День фізичної культури і спорту (бесіда) 10.09.2021 Вч. фізкультури  

2 
Всеукраїнська акція «Олімпійський 

тиждень» (за окремим планом) 
Вересень Вч. фізкультури  

3 
Ярмарок спорту «Життя зі спортом – 

яскравіше!» 
Вересень 

Класні керівники, 

вч. фізкультури 
 

4 Козацькі забави Жовтень 
Класні керівники, 

вч. фізкультури 
 

5 
Першість ліцею серед учнів 5-7кл.; 8-11 

класів по футболу (змагання) 
Жовтень 

Класні керівники, 

вч. фізкультури 
 

 Чемпіонат ліцею з шахів (змагання) Жовтень Пострільоний В.М.  

 Районний етап обласних змагань з шахів Листопад Пострільоний В.М.  

 
Районний етап обласних змагань з 

настільного тенісу 
Листопад Вч. фізкультури  

6  «Олімпійська Україна» (бесіда) Листопад 
Класні керівники, 

вч. фізкультури 
 

7 
Районний етап обласних змагань з 

волейболу 
Грудень Вч. фізкультури  

9 
Години спілкування «Фізичне виховання – 

це здорове життя»  
Березень 

Класні керівники, 

вч. фізкультури 
 

10 
Всесвітній день здоров’я 

(КВК) 
07.04.2020 

Класні керівники, 

вч. фізкультури 
 

11 
Першість ліцею серед учнів 9-11 класів по 

волейболу (змагання) 
Квітень 

Класні керівники, 

вч. фізкультури 
 

 



 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 9.  

Безпека життєдіяльності 

 

 

Мета: мотивація здорового способу життя; 

набуття знань і досвіду щодо власної безпеки; 

виховання відповідального ставлення до власного 

здоров’я. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 9. Безпека життєдіяльності 

№ 

з/п 

ЗАХОДИ 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Примітки щодо 

виконання 

1. Місячник: «Увага! Діти на дорозі!» 

 (за окремим планом)  
Вересень 

Кл. керівники 

 5-11 класів 

 

 

2. 

Розміщення пам’яток щодо профілактики 

гострих респіраторних захворювань, 

спричинених коронавірусом 2019-пСоV, на 

інформаційних стендах, місцях загального 

користування, у класах, кабінетах 

До 1вересеня 

Кл. керівники 

 5-11 класів, 

медсестра 

 

 

3 COVID-19 — новий виклик для всього свiту 

(бесіда) 
 

Кл. керівники 

 5-11 класів, 

медсестра 

 

 

4. 

Розповсюдження шляхом застосування 

електронних засобів пам’яток, тематичних 

відеороликів щодо профілактики 

респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-пСоV, серед дітей, 

батьків та працівників   

Протягом 

року 

Легкий М.Т., 

медсестра, класні 

керівники 5-11 кл. 

 

5. Місячник протипожежної безпеки (за 

окремим планом) 
Жовтень 

Кл. керівники  

5-11 класів 

Улицька Н.Р. 

 

6. 

Проведення інструктажу з питань безпеки 

життєдіяльності перед осінніми канікулами 

Учнівська загальношкільна конференція: 

«Екстремальні ситуації сучасного міста» 

22.10.2021 

Кл. керівники  

5-11 класів 

Улицька Н.Р. 

 

8. Години спілкування: «Якщо хочеш бути 

здоровим-будь» 
08–12.11.2021 

Кл. керівники  

5-11 класів 

Улицька Н.Р. 

 

9 Дебати: «Наслідки залежності від 

комп’ютерної гри» 
11.11.2021 

Войтенко А.Я. 

Шалай Д.О. 
 

10. День пам’яті жертв ДТП «Цього могло не 

статися» (бесіда) 
19.11.2021 

Кл. керівники 

 5-11 класів 

 

 

11. 
Участь у міському конкурсі листівок 

«Пожежа безпека під час різдвяних та 

новорічних свят» 

Грудень 

Улицька Н.Р., 

учнівське 

самоврядування 

 

12. Правила дотримання безпечної поведінки 

під час новорічних свят та зимових канікул. Грудень 
Кл. керівники  

5-11 класів 
 

13. Навчально-виховна година «Безпека під час 

стихійного лиха» 
Січень 

Легкий М.Т., 

кл. керівники 

5-11 класів 

 

13 

День безпеки життєдіяльності учнів перед 

весняними канікулами. 

«Безпека на авто та залізничному 

транспорті» 

Березень 
Кл. керівники  

5-11 класів 
 



14 
Випуск газети «За здорові звички» 

Навчальний семінар «Вода помилок не 

вибачає» 

Квітень Улицька Н.Р.  

15 
День довкілля (толока) Квітень 

Кл. керівники 

 8-11 класів, 

учнівське 

самоврядування 

 

16 День здоров'я «Бережись отруєння»  

 
Травень  

Улицька Н.Я., 

учнівське 

самоврядування 

 

17 

Підсумкова бесіда. Обережність дітей під 

час літніх канікул - запорука життя і 

здоров’я. Травень 
Кл. керівники  

5-11 класів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 10.  

Робота з батьками 

 

 

Мета: головне завдання педколективу –  

залучати батьків до загального виховного 

процесу, використовуючи їх творчі можливості 

у позакласній роботі з класними колективами 

та індивідуальній роботі з неблагополучними 

родинами; забезпечення духовної єдності поколінь 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 10. Робота з батьками 

№ 

з/п 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Примітки щодо 

виконання 

1.  Регулярно проводити загальноліцейні  та 

класні батьківські збори (за окр. планом). 

Ознайомлення батьків із вимогами Статуту 

НВК, правилами внутрішнього розпорядку, 

режимом роботи ліцею, вимогами до 

поведінки та зовнішнього вигляду учнів, 

положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад  

1-2 рази на 

семестр 

 

Класні керівники 

5-11 класів,  

директор , 

заступники 

директора 

 

 

2.  Регулярно повідомляти батьків про стан 

навчальної та трудової дисципліни їх дітей 

Протягом 

року 

Класні керівники 

5-11 класів 

 

3.  Залучити батьків до проведення виховних 

годин; відвідування культурно-мистецьких 

закладів; організації походів, екскурсій, 

поїздок; проведення шкільних свят, 

дискотек, акцій милосердя.  

Протягом 

року 

Класні керівники 

5-11 класів 

 

4.  Залучення доброчинних коштів, зміцнення 

навчально-матеріальної бази, допомога у 

розв’язанні питань розвитку ліцею. 

Протягом 

року 

Класні керівники 

5-11 класів, 

 голова ради ліцею 

 

5.  Налагодити співпрацю з органами 

батьківського самоврядування: 

--заслухати звіт БК за 2020-2021 н.р.; 

--обрати БК на 2021-2022 н.р. та погодити 

зміст спільних заходів; 

--обрати органи батьківського 

самоврядування класів та забезпечення їх 

співпрацю із БК ліцею. 

Жовтень Класні керівники 

5-11 класів, 

голова ради ліцею 

 

6.  Забезпечити діяльність консультпункту для 

батьків «Сімейна педагогіка» 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 

7.  Практикувати рейди в сім’ї учнів з метою 

надання допомоги батькам у спілкуванні та 

взаєморозумінні з підлітками, які мають 

складний характер. Проводити з батьками 

бесіди, анкетування щодо жорстокого 

поводження і насильства серед дітей. 

Протягом 

року 

Класні керівники  

5-11 класів, 

практичний 

психолог, соц. 

педагог 

 

 

8.  Відвідувати соціально - психологічною 

службою ліцею  та класними керівниками 

сім’ї соціально незахищених категорій. 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог, соц. 

педагог 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 11.  

Індивідуальна робота з учнями 

 

 

Мета: формування особистих рис громадянина 

України, виховання духовної культури 

особистості,утвердження принципів 

загальнолюдської моралі, виховання свідомого 

ставлення до навчання, розвиток пізнавальної 

активності, формування творчої працелюбної 

особистості, забезпечення повноцінного 

фізичного розвитку учня.  

 

 

 



РОЗДІЛ 11. Індивідуальна робота з учнями 

№ 

з/п 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Примітки щодо 

виконання 

1.  Діагностування адаптації учнів у ліцеї 

(діагностика) 

Вересень-

жовтень 

Практичний 

психолог, соц. 

педагог 

 

2.  
Виявлення обдарованих учнів 

Жовтень-

листопад 

Практичний 

психолог, соц. 

педагог 

 

3.  

З метою створення у класі середовища, 

сприятливого для розвитку учнів, провести 

наступні виховні години «Цінність кожної 

особистості для суспільства», «Включення 

дітей в активну діяльність ліцею», «3 грудня – 

День інваліда» (виховні години) 

Жовтень, 

грудень,  

квітень 

Практичний 

психолог, соц. 

педагог, 

кл. керівники 

 

4.  

Дослідження міжособистісних стосунків та 

соціально-психологічного клімату в сім'ї, в 

навчальному колективі 

(діагностика) 

Листопад 
Практичний 

психолог 
 

5.  
Цикл бесід з учнями з питань міжособистісних 

стосунків, правил комунікації, вміння 

вирішувати конфлікти.  

Листопад-

грудень 

Практичний 

психолог 
 

6.  Зустріч з лікарем «Шкідливі звички та їх вплив 

на здоров’я людини» (виховний захід) 
Грудень Соц. педагог  

7.  

Організувати до Дня інваліда (3 грудня) 

проведення акцій милосердя (спільно з 

Міжнародним Товариством Червоного Хреста), 

проведення уроків доброти і милосердя  

(виховні години) 

29.11-03.12. 

2021 

Соц. педагог., 

кл.керівники 
 

8.  Робота з обдарованими дітьми. Дослідження 

пізнавальної сфери (діагностика) 
Січень 

Практичний 

психолог 
 

9.  «Як стати товариською людиною» 

(тренінгові заняття) 
Лютий 

Практичний 

психолог 
 

10.  «Позитивна самооцінка – основа життєвого 

успіху дитини» 
Лютий Соц. педагог  

11.  «Поняття про гендер. Виховання особистості 

певної статі» (бесіди) 
Березень  Соц. педагог.  

12.  «Що означає бути впевненим у собі»  

(бесіди) 
Березень 

Практичний 

психолог 
 

13.  
Дослідження мікроклімату в класах Березень Соц. педагог  

14.  «Ефективне спілкування», «Усвідомлення 

власного «Я» (тренінгові заняття) 
Квітень 

Практичний 

психолог 
 

15.  Бесіди з учнями з питань пропусків навчальних 

занять 
Протягом року Соц. педагог  

 

 

 


