
 

 

 

 

Заст.директора з НВихР      Захарова О.Ю. 

Місячник  художньо-естетичного виховання  «Я - творча особистість» 
Мета: розвивати художньо-естетичну освіченість та вихованість дітей і підлітків; формувати художньо-естетичну 

культуру засобами національних культурологічних надбань; сприяти забезпеченню функціонування української 

мови як державної у всіх напрямках. 

1. Протягом 

місяця 

Операція «Підліток». Рейд-перевірка умов 

проживання учнів, схильних до 

правопорушень, складання актів. Заходи 

щодо профілактики злочинності та 

безпритульності серед учнів 

соціальний педагог, 

кл.керівники, майстри 

в/н,  

Акти обстеження 

до 01.03.17 

2.  

06.02.17 

13.02.17 

20.02.17 

27.02.17 

Години спілкування: 

 «Особистість і колектив» 

«Видатні письменники Миколаївщини» 

«Я творча особистість» 

«Велич творів художників для життя 

людей» 

кл.керівники, майстри 

в/н 

Матеріали  

3. 06.02.2017 Батьківські збори на тему:  

- «Педагогічний такт батьків»(І курс, групи 

ТУ) 

-  «Роль батьків у формуванні всебічно 

розвинутої особистості» (2 та 3 курси) 

- «Порядок складання ЗНО-2017» 

(додатково для 3 курсу та груп ТУ) 

кл.керівники, майстри 

в/н, практичний 

психолог, соціальний 

педагог 

протоколи 

4. 15.02.17 День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав  

Покладання квітів біля Стели воїнам-

інтернаціоналістам в м.Снігурівка 

Троян Н.В., Жигун 

В.А., 

329 "Маляр. 

Штукатур" . УС 

Сценарій, 

фотоматеріали на 

сайт ліцею 

5. 14.02.17 Акції «Подаруй бібліотеці книжку», до 

Міжнародного дня дарування книжок 

Бібліотекар, УС  

6. 14.02.17 Заходи до Дня св. Валентина 

 

 

 

Вечір в гуртожитку «В ім`я кохання» до дня 

св..Валентина 

Павленко Т.В., 

Федоренко О.В.,  

338 "Тракторист-

машиніст", УС 

Швець Д.В., УС 

Сценарій, 

фотоматеріали на 

сайт ліцею 

7. 20.02.17 Благодійна акція «Назустріч мрії» Соціальний педагог, 

Учнівське 

самоврядування 

Сценарій, 

фотоматеріали на 

сайт ліцею 

8. 20.02-24.02 

 

Тиждень рідної мови (за окремим планом) МК гуманітарних 

дисциплін 

Матеріали  

9. Протягом 

місяця 

Книжкова виставка «Україна поетична»  Бібліотекар, УС  

10. 13-17.02.17 Конкурс валентинок з паперу та інших 

матеріалів в гуртожитку 

Вихователь, УС 

гуртожитку 
 

Заходи до річниці подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні 

11. 20.02.17 р.  Загальноліцейна  лінійка-реквієм "Пам'яті 

Небесної Сотні...". Акція «Запалимо  

свічку у пам´ять про Небесну  Сотню»  

Вечір-реквієм: «Герої не вмирають… 

Просто йдуть…» 

Кривобородова А.М., 

Шаповалова Н.В., 208 

"ОКН; Обліковець " 

Сценарій, 

фотоматеріали на 

сайт ліцею 

12. 21.02.17р. Година  пам'яті "За Україну, за її волю! 

Вічна пам`ять героям Небесної сотні!" в 

групах І курсу та групах ТУ 

кл.керівники, майстри 

в/н 

Матеріали 

13. 22.02.17 р. Година  пам`яті «Руволюція гідності: як це 

було…» в групах 2 та 3 курсу  

кл.керівники Матеріали 

14. Протягом 

лютого 

Тематична полиця в бібліотеці Ткаченко Л.А., 

бібліотекар 

Матеріали 


