
ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

НА ЛИСТОПАД місяць  

2016-2017 навч.року 
 

Місячник  патріотичного та громадянського виховання 
Основна мета:   Формування патріотичних почуттів: вироблення в учнів високого ідеалу служіння народові, 
готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання держави та до її захисту, виховання учнів як 
громадян-патріотів, забезпечення усвідомлення ними громадянського обов’язку; виховання в учнів 
громадянської відповідальності за рідну землю, природні багатства країни; забезпечення розуміння ними 
загальнолюдської і народної моралі щодо оточуючого природного та соціального середовища 

1. Засідання ради профілактики 
правопорушень 

02.11.2016 Адміністрація, 
соц.педагог, 
кл.керівники, 
майстри в/н 

Звіти про 
роботу, 
протокол 

2. Виховна година на тему: 
«Будьмо гідними називати 
себе українцями» 

02.11.2016 Кл.керівники, 
майстри в/н 

 

3. Заходи до Всесвітнього дня 
чоловіків 

18.11.16 Троян Н.В., Жигун 
В.А. 

Звіт, 
фотоматеріали 

4. Відзначення Дня української 
писемності та мови. 
Виховна година: ««Україна – 
колиска слова і зерна» 
Виставка малюнків на тему: 
"Для мене рідна мова – цілий 
світ” 
 
Лінгвістичний квест 

09.11.16  
 
Кл.керівники, 
майстри в/н  
 
Учнівське 
самоврядування 
 
Захарова О.Ю. 

 

5. Виховна година на тему: 
«Миколаївщина – моя 
батьківщина» 

07.11.2016 Кл.керівники, 
майстри в/н 

 

6. Виховна година на тему:  «Сім 
чудес України» 

14.11.2016 Кл.керівники, 
майстри в/н  

 

7. День толерантності (16.11 – 
Міжнародний день 
толерантності).  

16.11.16 Павленко Т.В., 
Федоренко О.В., 
учнівське 
самоврядування 

Звіт, 
фотоматеріали 

8. Заходи до Всесвітнього дня 
студентів 

17.11.2016 УЧНІВСЬКЕ 
САМОВРЯДУВАН
НЯ 

Звіт, 
фотоматеріали 

9. Заходи до Всесвітнього дня 
вітань (21.11) 

21.11.16 УС  Звіт, 
фотоматеріали 

10. До  Всесвітнього дня дітей 
організувати і провести: 
Дружні  спортивні  зустрічі  

між  групами. 

20-27.11.16 Лавро В.В., Руденко 
М.М. 

Звіт, 
фотоматеріали 

11. Заходи до Міжнародного дня 
відмови від куріння.  
Конкурс  учнівських 

17.11.16 Магналюк Т.І., 
Троян Н.В.,  УС 
 

Звіт, 
фотоматеріали 



карикатур   
Акція – Обміняй цигарку на 

цукерку» 

 

12. Відкрита виховна година до 
Дня пам’яті жертв голодомору 
та політичних репресій. 
Всеукраїнська акція «Засвіти 
свічку» 

28.11.16 Оліхова Л.В., 
Космик А.С. 
 
Класні керівники, 
майстри в/н 

План заходу, 
фотоматеріали 

13. Операція «Турбота». Рейд-
перевірка  умов  проживання  
учнів  із  неблагонадійних  
сімей, дітей-сиріт та 
позбавлених батьківської 
опіки.  

Протягом 
місяця 

соц.педагог, Класні 
керівники, майстри 
в/н, пр..психолог 

Акти  

14. Операція «Затишок»: 
генеральне  прибирання  
кабінетів, підготовка  
кабінетів до  зимового  
періоду, утеплення вікон. 

І тиждень Класні керівники, 
майстри в/н 

 

15. Година спілкування на тему: 
«Народ мій є, народ мій 
завжди буде!..» 

28.11.16 Кл.керівники, 
майстри в/н  

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА» 
(За окремим планом) 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

* в плані роботи можливі зміни та доповнення 

 
Заст.директора з НВихР      О.Ю.Захарова 


