
План виховної роботи 

на І семестр 2021-2022 навчального року 

Вересень 

Освітній проєкт «Безпечна школа»,   

спрямований на реалізацію основних орієнтирів виховної роботи: ціннісне 

ставлення до себе і до людей 

№ 

з/п 

Дата Тема виховного заходу Відповідальні 

1. 01.09- 

30.09. 

Місячник безпеки дорожнього руху  

«Увага! Діти – на дорозі» 

(заходи за окремим планом) 

ЗДВР, 

педагог-

організатор,  

РБЛ, класні 

керівники  

1-11класів 

2. 02.09.-

07.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.-

10.09. 

 

1.Проведення роз`яснювально - профілактичної 

роботи серед здобувачів освіти з метою 

недопущення поширення COVID – 19 (тематичні 

уроки, бесіди, перегляд інформаційних 

відеороликів). 

Корисні посилання: 

http://files.mip.gov.ua/files/2020/koronavirus_ 

redcross/ 

http://files.mip.gov.ua/files/2020/oberezhno_COVID-

19/ 

http://files.mip.gov.ua/files/2020/koronavirus/ 

http://files.mip.gov.ua/files/2020/koronavirus2/ 

 

2.Повторення і вивчення Правил для учнів 

(тематичні бесіди, виховні години, перегляд 

відеороликів). 

3.Поновити «Куточок правових знань». 

4. Просвітницька робота: «Безпечне користування 

мережею Інтернет», «Академічна доброчесність в 

дії». 

 

5.Інформаційно-розяснювальна робота 

«Формування культури здорового харчування». 

Дирекція, 

педагогічний 

колектив, 

сестра 

медична, 

класні 

керівники  

1-11 класів 

 

 

 

 

 

Класні 

керівники 

 

Клуб «Лекс» 

 

Класні 

керівники 

 

 

Сестра 

медична з 

дієтичного 

харчування  

Козлюк Н.І. 

http://files.mip.gov.ua/files/2020/koronavirus_
http://files.mip.gov.ua/files/2020/oberezhno_COVID-19/
http://files.mip.gov.ua/files/2020/oberezhno_COVID-19/
http://files.mip.gov.ua/files/2020/koronavirus/


3. До 07.09. Розробити план заходів щодо запобігання та 

протидії булінгу з учнями ввірених класів на 2021-

2022 навчальний рік. 

Класні 

керівники 

1-11 класів 

4. Упродовж 

місяця 

Вивчення взаємовідносин у класних колективах 2-

11 класів (соціометричне дослідження). 

Соціальний 

педагог 

Данилюк 

В.М. 

5. Упродовж 

місяця 

Профілактичне заняття «Булінг: що потрібно знати 

і як діяти» для здобувачів освіти 5-8 класів. 

Соціальний 

педагог 

Данилюк 

В.М. 

6. Упродовж 

місяця 

Заняття-практикум «Стоп булінг» для здобувачів 

освіти 9-11 класів. 

Практичний 

психолог 

Шевчук Т.В. 

7. 21.09. Тематичне засідання школи лідерів «Одягни маску 

– захисти себе і оточуючих від COVID-19». 

Педагог-

організатор 

РБЛ 

8. Упродовж 

місяця 

Міні лекції, вікторини «Чи знаєш ти закон?» серед 

здобувачів освіти 6-8 класів. 

Клуб «Лекс» 

керівник 

Воздіган А.А. 

 

Вересень 

01.09. -  День Знань. Початок нового навчального року 

06.09.-10.09. – Олімпійський тиждень (заходи за окремим планом) 

08.09. – День протипожежної безпеки (відповідно до планування виховної роботи 

класних керівників) 

11.09. – День фізкультури і спорту (інформаційні 5-ти хвилинки) 

15.09. – День профілактики правопорушень і пропаганди правових знань (відповідно 

до планування роботи РПП) 

21.09. – Міжнародний день миру (інформаційні 5-ти хвилинки) 

24.09. – Європейський день мов (інформаційні 5-ти хвилинки) 

27.09. – Всесвітній день туризму (заходи за окремим планом) 

 

 

 

 



Жовтень 

Освітній проєкт «Національно – патріотичне виховання» ,  

спрямований на реалізацію основних орієнтирів виховної роботи: ціннісне 

ставлення до суспільства і держави 

№ з/п Дата Тема виховного заходу Відповідальні 

1. 01.10.-26.10 Тематичні бесіди, виховні години, 

рольові ігри, вікторини, заочні 

подорожі, уроки мужності: «Моя рідна 

Україна», «Чи знаєш ти свій край?», 

«Традиції мого народу, «Герої завжди 

поміж нас», «Україна – суверенна і 

незалежна держава», «Україна і 

Європа». 

 

Класні керівники 

2. 11.10.-13.10 Посвята у братчики учнів 5-х класів. ЗДВР 

Педагог-

організатор, РБЛ 

Класні керівники 5-

х класів 

3. 13.10. 1. Спортивно-розважальні ігри та 

конкурси «Козацькому роду нема 

переводу» з нагоди дня Захисника 

України. 

2. Презентація та майстер-клас 

«Сучасна зброя». Змагання з кульової 

стрільби серед здобувачів освіти 8-11 

класів. 

 

 

 

3. Історичні перерви, інформаційні 

хвилинки, уроки історії з нагоди дня 

українського козацтва та створення 

УПА. 

Учителі фізичної 

культури 

 

 

Учитель предмету 

«ЗУ», керівник 

військово-

патріотичних 

гуртків Фомук О.В. 

 

Учителі історії 

Воздіган А.А. 

Шулежко І.О. 

4. 18.10.-22.10 Патріотичний квест «Україна 

різноманітна». 

Педагог-

організатор 

РБЛ 

5. Упродовж 

місяця 

Тематична виставка малюнків 

«Ми – українці!». 

Терещук В.А. 

Керівник гуртка 

«Юний художник» 

6. Упродовж 

місяця 

Майстер – клас «Виготовлення 

патріотичних емблем». 

Керівники 

художньо-

естетичних гуртків: 



Осіпчук Т.В., 

Лисиця Г.Г., Чонка 

І.М. 

7.  Упродовж 

місяця 

Фестиваль патріотичної пісні «Ми 

діти – твої Україно!». 

(тематичні відеоролики) 

Вокально-хорові 

гуртки 

Керівники: Мигуля 

Р.Г. 

Козак Р.М. 

 

Жовтень 

01.10. – 26.10. - Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек (заходи за окремим 

планом) 

01.10. – Вітальна програма з нагоди дня працівників освіти 

13.10. – День протипожежної безпеки (відповідно до планування виховної роботи 

класних керівників) 

20.10. – День профілактики правопорушень і пропаганди правових знань (відповідно 

до планування роботи РПП) 

26.10. – Інструктажі з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти на період осінніх 

канікул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Листопад 

Освітній проєкт «Школа проти насильства і жорстокості», 

спрямований на реалізацію основних орієнтирів виховної роботи: ціннісне 

ставлення особистості до себе і до людей, до свого соціально «Я» 

 № 

з/п 

Дата Тема виховного заходу Відповідальні 

1. 01.11.-

30.11. 

Тематичні виховні години, години спілкування, 

лекції, бесіди, засідання «круглих столів», 

перегляд відеороликів: «Твої норми поведінки», 

«Булінг та кібербулінг», «Як уникнути 

конфліктів», «Мої життєві цінності», «Кодекс 

чесної і вихованої людини», «Ризики в 

інтернеті», «Булінг і його наслідки».  

Класні 

керівники  

 

Клуб «Лекс» 

Воздіган А.А. 

 

2. 16.11 Міжнародний день толерантності 

-виховні години, тематичні дискусії, перегляд і 

обговорення тематичних відеороликів; 

 

-інформаційний відеодайджест «Веселка 

толерантності»; 

 

-інтерактивні перерви «Людина починається з 

добра». 

Класні 

керівники 

 

 

педагог-

організатор, 

РБЛ 

 

Клуб «Лекс» 

Воздіган А.А. 

3. Упродовж 

місяця 

Заняття з елементами тренінгу «Вчимося бути 

толерантними» для здобувачів освіти 5-7 класів. 

Соціальний 

педагог 

Данилюк В.М. 

4. Упродовж 

Місяця 

Профілактичне зняття «Конфлікт. Стилі 

поведінки під час конфлікту» для здобувачів 

освіти 7-9 класів. 

Практичний 

психолог 

Данилюк В.М. 

5. 25.11.-

10.12. 

Щорічна акція « 16 днів проти насильства!» 

(тематичні заходи, заняття з елементами 

тренінгу, інформаційний дайджест «Твоє життя 

– твій вибір»). 

Соціально-

психологічна 

служба 

Данилюк В.М. 

Шевчук Т.В. 

6. Упродовж 

місяця 

Заняття з елементами тренінгу з лідерами 

учнівського самоврядування «Стоп булінг!» 

Педагог-

організатор 

РБЛ 

7. Упродовж 

місяця 

Робота Шкільної Служби Порозумінь «Довіра». 

Тематичні кола за участю учнів-медіаторів. 

Координатор 

Данилюк В.М. 

8. Упродовж 

місяця 

Анкетування щодо виявлення можливих 

випадків булінгу в учнівському середовищі  (5-

11клсів). 

Соціальний 

педагог 

Данилюк В.М. 



9. Упродовж 

місяця 

Оновлення куточка «Соціально-психологічна 

служба інформує» актуальною інформацією 

Практичний 

психолог 

Шевчук Т.В. 

10. Упродовж 

місяця 

Тематичні зустрічі здобувачів освіти з 

працівниками правоохоронних органів 

«Протидія булінгу в учнівському середовищі». 

ЗДВР 

 

Листопад 

08.11.-12.11. -Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього 

руху (заходи за окремим планом) 

09.11. – День української мови та писемності (заходи за окремим планом) 

10.11. – День протипожежної безпеки (відповідно до планування виховної роботи 

класних керівників) 

15.11. – 19.11. – Презентація гри-подорожі «Країною Мандриків» для учнів 1-х класів 

17.11. - День профілактики правопорушень та пропаганди правових знань (відповідно 

до планування роботи РПП) 

21.11. - День Гідності та Свободи (інформаційні 5-ти хвилинки) 

22.11. – 29.11. - Випуск онлайн-газети «Lyceum News» 

28.11. - День пам’яті жертв Голодомору (інформаційні 5-ти хвилинки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грудень 

Освітній проєкт «Пропаганда здорового способу життя  

та профілактика шкідливих звичок», 

спрямований на реалізацію основних орієнтирів виховної роботи: ціннісне 

ставлення до себе і до людей, до свого фізичного та психічного «Я» 

№ з/п Дата Тема виховного заходу Відповідальні 

1. 01.12.-24.12 1.Тематичні виховні години, 

вікторини, квести, засідання «круглих 

столів», відеолекторії: 

 «Хочу і можу бути здоровим», 

«Життя-найдорожчий скарб», «Мої 

життєві цінності», «Сходинки 

фізичного розвитку», «Зупинимо 

СНІД разом», «Інтернет не лише твій 

друг». 

2. Оновлення «Куточка здоров`я» у 

навчальних кабінетах актуальною 

інформацією. 

3. Інформаційні хвилинки, тематичні 

відеоматеріали «Бережи себе та своє 

здоровя». 

Класні керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

організатор 

РБЛ 

2. 01.12 Інтерактивні акції, інформаційні 

хвилинки, тематичні бесіди, перегляд 

відеоматеріалів «За життя без ВІЛ». 

 

 

 

Трансляції мультимедійних 

презентацій «Захищайся від вірусу, не 

від людей» (під час перерв) 

Класні керівники 

5-11 класів, 

соціально-

психологічна 

 служба 

 

 

 Сестра медична 

Омелянчук М.С. 

 

3. 01.12. Тематичне засідання «круглого столу» 

з учнівським активом «Братства 

ліцею» «Молодь за життя без СНІДу». 

Педагог-

організатор 

РБЛ 

4. Упродовж 

місяця 

Профілактична бесіда «Життя поруч з 

ВІЛ /СНІДом» для здобувачів освіти 

9-11 класів. 

Соціальний 

педагог 

Данилюк В.М. 

5. 01.12 - 03.12 Профілактичні бесіди, перегляд 

відеоматеріалів «Профілактика 

Класні керівники, 

сестра медична 



коронавірусної інфекції, грипу та 

ГРВІ» 

6.  Упродовж 

місяця 

 1.Вивчення рівня обізнаності щодо 

здорового способу життя серед 

здобувачів освіти 10-11 класів. 

2.Заняття-практикум «Профілактика 

шкідливих звичок» для здобувачів 

освіти 2-х класів. 

3. Діагностика стану психологічного 

клімату класу (9-Б клас). 

 

Практичний 

психолог 

Шевчук Т.В. 

 

 

 

 

7. Упродовж 

місяця 

 Відеолекторій «Бути здоровим – це 

модно» для учнів 5-7 класів. 

Сестра медична 

Омелянчук М.С. 

8. 20.12.- 

24.12 

1.Змагання із загальнофізичної 

підготовки та подолання смуги 

перешкод серед учнів 6-7 кл. 

2.Кубок з баскетболу серед учнів 8-11 

класів. 

3.Туристичні ігри та змагання. 

Керівники 

спортивних секцій 

Волосюк В.В., 

Мороз М.В. 

Керівник 

туристичного 

клубу Ільюк В.В. 

 

Грудень 

08.12. - День протипожежної безпеки (відповідно до планування виховної роботи 

класних керівників) 

10.12. - Міжнародний день прав людини (заходи за окремим планом) 

13.12. – 17.12. - Загальноліцейна акція «Прикрасимо ялинку разом» 

15.12. - День профілактики правопорушень та пропаганди правових знань 

(відповідно до планування роботи РПП) 

19.12. – День Святого Миколая (інформаційні 5-ти хвилинки) 

24.12. - Інструктажі з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти на період зимових 

канікул. 

 

 

 

 


