
 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні Форма звіту 

відповідальн

их 

ВЕРЕСЕНЬ 

Місячник національно-патріотичного виховання «Свою Україну любіть!» 
Мета: виховувати учнів у дусі пізнання, збереження і розвитку національних традицій, плекати 

інтелектуально розвинену, духовно багату, цілісну особистість; формувати в учнів, незалежно від 

національності, національну свідомість, історичну пам'ять, національний характер, світогляд, гуманістичні 

ідеї 

1. Урочисте проведення Дня 

знань. Перший урок на тему: 

«Від проголошення Незалежності 

до нової України» 

01.09.16 Адміністрація, 

Волкова С.О. 

Сценарій 

проведення 

2. Створення соціальних паспортів 

навчальних груп, ліцею 

До 16.09.16 соц..педагог,  класні  

керівники, майстри 

в/н,  

Соціальний 

паспорт 

групи; ліцею 

згідно 

додатка до 

плану 

вих..роботи 

3. Вибори активів груп та 

делегування представників до 

учнівського парламенту  

ІІ тиждень соц..педагог, класні 

керівники, майстри 

в/н,  

Інформаційна 

довідка 

16.09.16 

4. Поновлення інформаційного 

банку даних про учнів різних 

категорій  

І тиждень Магналюк Т.І., класні 

керівники, майстри в/н 

Звіт за 

формою 

5. Проведення рейду «Урок» І тиждень, ІІІ 

тиждень 

Магналюк Т.І., класні 

керівники, майстри 

в/н,  

Інформаційна 

довідка до 

06.09.16, 

16.09.16 

6. Ознайомлення учнів зі 

Статутом ліцею та правилами 

поведінки 

До 10.09.2016 

р. 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

соц..педагог 

 

7. Формування мережі гуртків. 

Реклама гуртків для учнів та 

батьків. Залучення учнів до 

роботи в гуртках. Залучення до 

гурткової роботи дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з малозабезпечених 

та багатодітних сімей, дітей 

«групи ризику», інвалідів, 

постраждалих від наслідків 

ЧАЕС, учнів, які стоять на 

внутріліцейному обліку та обліку 

в кримінальній міліції у справах 

дітей 

До 20.09.16 Магналюк Т.І., 

керівники гуртків, 

класні керівники, 

майстри в/н 

Інформаційна 

довідка щодо 

кількості 

учнів 

зайнятих у 

гуртковій 

роботі 

8. Організувати безкоштовне 

харчування згідно чинного 

З 01.09.16 Адміністрація, 

кл.керівники, майстри 

До 01.09.2016 

Список учнів, 



законодавства для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, учнів з 

малозабезпечених сімей та 

інвалідів І-ІІІ групи 

в/н, соц..педагог які 

потребують 

харчування 

Заходи до Дня Державного Прапора України  та 25-ї річниці незалежності України «Свою 

Україну любіть!» 01-16 вересня 2016 

1. Святкове дійство з нагоди 

посвяти в першокурсники 

«Українцем я зовуся й тою 

назвою горжуся» 

01.09.16 Соціальний педагог, 

вихователь 

гуртожитку, УС 

Сценарій  

2. Патріотична  гра «А я живу в 

Україні» 

02.09.16 Соціальний педагог Сценарій, 

інформація 

на сайт 

3. Випуск стіннівок до Дня 

Незалежності України та Дня 

Державного Прапора України 

Вересень 2016 Соціальний педагог, 

класні керівники, 

майстри в/н, УС  

 

4. Історико-краєзнавча подорож 

«Рідний край, де ми живемо, 

Україною зовемо» 

06.09.16 Хом`якова В.В., 

викладач історії 

Сценарій, 

інформація 

на сайт 

5. Виставка  літератури «Незалежна 

Україна – наша спільна сім’я» 

Вересень 2016 Бібліотекар Ткаченко 

Л.А. 

 

6. Книжкова  виставка 

«Незалежність: історія і 

сучасність» 

Вересень 2016 Бібліотекар Ткаченко 

Л.А. 

 

7. Проведення виховних годин  на 

тему:   

- «Виховання поваги до 

державної символіки – важливий 

елемент виховання патріотизму»  

- «Прапори часів українського 

козацтва» 

05.09.16  

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

Плани 

заходів 

8. Проведення конкурсу рефератів:  

«Історія нашого прапора»  

«Національна символіка 

українського народу»  

«Державотворчі процеси в 

Україні»  «Україна в умовах 

незалежності» 

01-16 вересня 

2016р. 

Викладачі 

гуманітарних 

дисциплін 

Визначення 

переможців, 

нагородженн

я 

9. Спортивне змагання з міні-

футболу  

07.09.16 Лавро В.В., керівник 

фізвиховання, Руденко 

М.М., викладач 

фіз.культури, УС 

Нагородженн

я  

 Всеукраїнський Олімпійський тиждень 

07-14.09.2016 р. 

1. Ранкова зарядка щоденно Методична комісія з 

фізичного виховання 

 

2. Всеукраїнський Олімпійський 

урок 

09.09.2016 Методична комісія з 

фізичного виховання 

 

3. Товариська зустріч з футболу 13.09.2016 Методична комісія з 

фізичного виховання 

 

4. Оздоровчий біг 08.09.2016 Методична комісія з 

фізичного виховання 

 

5. Загальноліцейний День фізичної 

культури та спорту 

12.09.2016 Методична комісія з 

фізичного виховання 

 

6. Підведення підсумків 14.09.2016 Методична комісія з  



фізичного виховання 

10 Профілактична бесіда з  

учнями щодо шкідливого 

впливу амброзії на здоров`я  

людини 

07.09.16 Медична сестра, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

11 Бесіда з учнями з питання 

профілактики отруєнь грибами 

08.09.16 Медична сестра, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

12 Урок пам`яті "Це не 

викреслити з пам'яті" до 

Міжнародного дня 

вшанування пам'яті жертв 

фашизму 

12.09.16 Кл.керівники, майстри 

в/н 

План заходу 

13 Свято «Барви золотої осені», 

осінній благодійний марафон. 

19.09.2016 Магналюк Т.І., 

Захарова О.Ю. 

 

14 Участь у Всеукраїнській 

освітній акції «Голуб миру» 

(флеш-моб) 

19-21.09.16 Магналюк Т.І., Троян 

Н.В., кл.керівники, 

майстри в/н  

Фотоматеріал

и на сайт 

15 Виховна година: «День 

партизанської слави» 

19.09.16 Захарова О.Ю., класні 

керівники, майстри в/н 

Звіт, 

фотоматеріал

и 

Заходи з вшанування пам’яті про трагічні події  Бабиного Яру 

21-30.09.2016 р. 

1. Тематична виховна година 

«Історія і трагедія Бабиного 

Яру»  26.09.2016 

Кл.керівники, майстри 

в/н 

 

2. 
Виховна година «Так 

починалася «Дорога смерті» 

до Бабиного Яру»  28.09.2016 

Павленко О.В., 

Філоненко В.О., 

кл.керівники, майстри 

в/н 

 

3. Виставки художньої та 

історичної літератури «Бабин 

Яр – трагедія народу України» 

Вересень-

грудень 

2016 р. 

Бібліотекар   

4. Перегляд фільму «Жахіття 

урочища Бабин Яр» 

21-25.09. 

2016 р. 

Магналюк Т.І., 

кл.керівники 

 

16 Акція «Подаруй бібліотеці 

книгу» 

20-30.09.16 Учн.самоврядування, 

бібліотекар 

 

17 Заходи до Всеукраїнського дня 

бібліотек 

29.09.16 Ткаченко Л.А.  

18 Святкові заходи до 

Українського День вчителя 

30.09.2016 Кривобородова А.М., 

Шаповалова Н.В., УС 

 

19 Проведення учнівської лінійки Щопонеділка Адміністрація   

20 Зібрати інформацію щодо 

зайнятості учнів у позаурочний 

час 

До 30.09.16 Захарова О.Ю., класні 

керівники, майстри в/н 

Інформаційна 

довідка 

21 Індивідуальні бесіди з учнями та 

батьками 

Постійно Адміністрація, класні 

керівники, майстри 

в/н, практичний 

психолог, соц..педагог 

Записи в 

журналі 

пед.спостере

жень (для 

ІПП) 

 

22 Виявлення й допомога 

неблагополучним сім`ям 

До 20.09.16, 

далі-постійно 

Магналюк Т.І., класні 

керівники, майстри 

в/н, практичний 

психолог 

Звіт  



23 Акція «Сім`я». Вивчення 

соціального оточення учнів, умов 

проживання в гуртожитку, в 

сім`ях (оформлення актів 

обстеження соціально-побутових 

умов учнів) 

Вересень Магналюк Т.І., класні 

керівники, майстри 

в/н,  

Акти 

обстеження 

соціально-

побутових 

умов до 

01.10.16 

24 Індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень 

Постійно Магналюк Т.І., класні 

керівники, майстри 

в/н, практичний 

психолог,  

План роботи 

25 Організація учнівського 

самоврядування в гуртожитку 

(оновлення складу Ради 

гуртожитку тощо) 

До 20.09.16 Магналюк Т.І., 

вихователь 

Список Ради 

гуртожитку, 

план роботи 

Ради 

26 Систематичне проведення 

санітарних годин.  

Прибирання закріпленої 

території 

Щочетверга 

 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователь, медична 

сестра, соц..педагог 

 

27 Підведення підсумків щодо 

відвідування учнями ліцею 

протягом місяця 

30.09.16 Адміністрація, класні 

керівники, майстри в/н 

Звіт  

28 Заходи щодо профілактики 

паління серед учнів, вживання 

алкогольних виробів та 

психоактивних речовин 

Протягом 

місяця 

соц..педагог, медична 

сестра, класні 

керівники, майстри 

в/н, вихователі, 

практичний психолог,  

 

29 Бесіда з профілактики 

насильства в сім`ях та будь-

яких його проявів за участю 

служби у справах дітей та центру 

соціальних служб 

Протягом 

місяця 

соц..педагог, 

кл.керівники, майстри 

в/н, практичний 

психолог 

 

30 Операція „Підліток”. Рейд - 

перевірка умов проживання 

учнів, схильних до 

правопорушень, складання актів. 

Заходи щодо профілактики 

злочинності та безпритульності 

серед учнів 

Протягом 

місяця 

Адміністрація, 

соціальний педагог, 

класні керівники, 

майстри в/н 

Акти 

31 Бесіда про зовнішній вигляд 

учнів, культуру використання 

мобільних телефонів 

Протягом 

місяця 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователь 

 

32 Підготовка до проведення 

виборів президента 

учнівського самоврядування 

ліцею (передвиборча агітація) 

 

Протягом 

місяця  

Соціальний педагог  

33     

 

34 

 

    

35 

 

    

36 

 

    

37 

 

    

  

* В плані виховної роботи можливі зміни та доповнення. 



 

Заст.директора з НВихР     Захарова О.Ю. 


