
 

План виховної роботи 

на ІІ семестр 2021-2022 навчального року 

Січень 

Освітній проєкт «Художньо-естетичне виховання»,   

спрямований на реалізацію основних орієнтирів виховної роботи: ціннісне ставлення до 

культури і мистецтва 

№ 

з/п 

Дата Тема виховного заходу Відповідальні 

1. 10.01.- 

31.01. 

Тематичні бесіди, виховні години, години спілкування: 

«Абетка мистецтва», «Вчимося етикету», «Світ казки», 

«Краса природи рідного краю», «Мистецькі шедеври», 

«Прекрасне очима дитини», «Різдвяний настрій», 

«Естетика побуту українців», «Люблю я пісню 

українську», «Залучаємось до прекрасного», «Видатні 

українські діячі культури і мистецтва рідного краю». 

 

 Класні 

керівники  

1-11класів 

2. 10.01.- 

14.01. 

Фестиваль колядок і щедрівок (згідно графіка роботи 

гуртків). 

Керівники 

вокально-

хорових 

гуртків: 

Мигуля Р.Г., 

Козак Р.М. 

3. 14.01. Міський конкурс української патріотичної сучасної 

пісні «Срібні дзвіночки». 

Керівники 

вокально-

хорових 

гуртків: 

Мигуля Р.Г., 

Козак Р.М. 

4. 17.01.- 

21.01. 

1.Виховні години, бесіди, тематичні уроки до Дня 

Соборності та Свободи України. Акція в класних 

колективах «Ланцюжок єднання». 

 

 

 

 

2.Майстер-клас «Виготовлення віночка єднання». 

 

 

 

 

 

 

 

Класні 

керівники  

1-11 класів, 

педагог-

організатор, 

РБЛ 

Керівники 

гуртків 

художньо-

естетичного 

спрямування: 

Осіпчук Т.В., 

Чонка І.М., 

Лисиця Г.Г. 

 

Терещук В.А. 



3.Тематична виставка малюнків «Соборна і єдина 

Україна». 

 

4.Загальноліцейний Арт-челендж «Єднаймося 

українці!». 

 

 

Педагог-

організатор, 

РБЛ 

5. Упродовж 

місяця 

Тематичні ролики, мультимедійні презентації, відео, 

інформаційні вісники. 

Педагог-

організатор 

Зеленко С.С., 

РБЛ 

 

Січень 

10.01. -  Вступний інструктаж з учнями ввіреного класу 

10.01.- 12.01.  Профілактичні бесіди «Обережно! Грип! ГРВІ! COVID -19! Профілактика та 

лікування». 

12.01. – День протипожежної безпеки (відповідно до планування виховної роботи класних 

керівників) 

12.01.-26.01.Акція «Нагодуй пташину взимку» (гурток «Екологічна варта», керівник 

Гладишкевич Г.М., учнівські колективи). 

17.01.-21.01. Інформаційна кампанія щодо протидії торгівлі людьми (соціально-психологічна 

служба) 

19.01. – День профілактики правопорушень і пропаганди правових знань (відповідно до 

планування роботи РПП) 

29.01. День пам’яті героїв Крут (інформаційні 5-ти хвилинки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лютий 

Освітній проєкт «Морально-етичне виховання» ,  

спрямований на реалізацію основних орієнтирів виховної роботи: ціннісне ставлення до 

себе і до оточуючих 

№ з/п Дата Тема виховного заходу Відповідальні 

1. 01.02.-28.02. Виховні години, години спілкування, 

засідання «круглих столів»: «Чарівні 

слова відкривають серця», «Школа 

вишуканих манер», «Вчимося бути 

добрими людьми», «Ні агресії і 

насильству», «Чи можна прожити без 

конфліктів?», «Булінг і його наслідки», 

«Я в учнівському колективі», «Мистецтво 

спілкування», «Твоя інформаційна 

безпека», «Моральний ідеал і його місце в 

житті людини». 

 

Класні керівники 

1-11 класів 

2. Упродовж 

місяця 

Корекційні заняття  з учнями  девіантної 

поведінки (відповідно до плану роботи). 

Соціально-

психологічна служба 

3. Упродовж 

місяця 

(відповідно до 

плану роботи) 

 Робота служби порозуміння «Довіра». Соціальний педагог 

Данилюк В.М. 

4. До 07.02. Оновлення куточка «Соціально-

психологічна служба інформує» 

актуальною інформацією з даного 

питання. 

Соціально-

психологічна служба 

5. Упродовж 

місяця 

Робота правознавчого клубу «Лекс» 

(тематичні міні-лекції, вікторини, 

профілактичні бесіди правовиховного 

спрямування). 

Воздіган А.А. 

6. 15.02. Засідання школи лідерів «Разом до 

безпечного інтернету». 

 

Педагог-організатор, 

РБЛ 

7. Упродовж 

місяця 

Тематичні ролики, мультимедійні 

презентації, відео, інформаційні вісники 

Педагог-організатор, 

РБЛ 

 

Лютий 

09.02. – День протипожежної безпеки (відповідно до планування виховної роботи класних 

керівників) 

10.02. – День безпечного інтернету (інформаційні 5-ти хвилинки) 

16.02. – День профілактики правопорушень і пропаганди правових знань (відповідно до 

планування роботи РПП) 



20.02. – День памяті Героїв Небесної Сотні (виховні заходи, інформаційні 5-ти хвилинки) 

21.02. – Міжнародний день рідної мови (інформаційні 5-ти хвилинки) 

22. – 26.02. - Лесині дні. 151 річниця від дня народження Лесі Українки (тематичні заходи, 

інформаційні 5-ти хвилинки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Березень 

Освітній проєкт «Безпека життєдіяльності та здоровий спосіб життя», 

спрямований на реалізацію основних орієнтирів виховної роботи: ціннісне 

ставлення особистості до себе, до свого фізичного «Я» 

 № 

з/п 

Дата Тема виховного заходу Відповідальні 

1. 01.03.-25.03. Провести виховні години, бесіди, тренінги, круглі 

столи, перегляд та обговорення тематичних відео 

роликів та інструктажі  з безпеки життя  та здоров’я 

учнів: «Бережіть здоров’я  змолоду», «У колі 

однодумців», «Як з’їсти ранні овочі і не отруїтися», 

«Подорож до країни здорового способу життя», 

«Попередження шкідливих звичок», «Небезпечні 

знахідки», «Ваші дії при захоплені у заручники», 

«Профілактика інфекційних захворювань». 

 

Класні 

керівники  

1-11 класів, 

сестри медичні 

 

 

2. Упродовж 

місяця 

(відповідно 

до плану 

роботи) 

1.Діагностичне дослідження «Виявлення знань з 

проблем: алкоголізм, наркоманія, вивчення 

поширеності шкідливих звичок серед учнівської 

молоді» (7-11кл.). 

2. Профілактичне заняття «Ми за здоровий спосіб 

життя» (7-9 кл.). 

 

Соціальний 

педагог 

Данилюк В.М. 

3. До 04.03. Поновити інформаційний стенд «Соціально-

психологічна служба інформує». 

Соціально-

психологічна 

служба 

4. Упродовж 

місяця 

(відповідно 

до плану 

роботи) 

1. Тренінгове заняття «Найбільше щастя – це 

здоровя» (6-7 кл.). 

2. Заняття з елементами тренінгу «Для мене бути 

здоровим означає…» (8-11 кл.). 

Практичний 

психолог  

Шевчук Т.В. 

5. До 04.03. Поновити змінний куточок «Захистити, запобігти, 

врятувати!» 

 

Вчитель 

предмету 

«Захист 

України» 

Фомук О.В. 

6. 14.03.- 

18.03. 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності 

(заходи за окремим планом) 

ЗДВР, 

педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

7. Упродовж 

місяця 

Тематичні ролики, мультимедійні презентації, відео, 

інформаційні вісники. 

Педагог-

організатор, 

РБЛ 

8. Упродовж 

місяця 

Спортивні ігри та естафети. Вчителі 

фізичної 



культури, 

керівники 

спортивних 

секцій 

9. 25.03. Інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями 

ввірених класів на час весняних канікул. 

Класні 

керівники  

1-11 класів 

 

Березень 

03.03.-10.03. – Шевченківські дні (заходи за окремим планом) 

09.03. – День протипожежної безпеки (відповідно до планування виховної роботи класних 

керівників) 

14.03. – 18.03. – тиждень талантів «Крутіше всіх» (заходи за окремим планом, педагог-

організатор, РБЛ) 

16.03. - День профілактики правопорушень та пропаганди правових знань (відповідно до 

планування роботи РПП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квітень 

Освітній проєкт «Екологічне виховання», 

спрямований на реалізацію основних орієнтирів виховної роботи: ціннісне 

ставлення до природи 

№ з/п Дата Тема виховного заходу Відповідальні 
1. 04.04.-29.04. Провести тематичні години спілкування, 

вікторини, акції, міні-проєкти, тематичні 

виставки малюнків: «Збережемо красу 

природи», «Екологічною стежиною 

нашого краю», «Екологічні проблеми 

Волині», «Природа — людині, людина — 

природі», «Земля наш спільний дім», 

«Світ навколо мене та я в ньому». 

Класні керівники 

1-11 класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Упродовж 

місяця 

Тематична виставка малюнків «Бережи 

природу». 

Класні керівники  

1-4 класів 

3. 07.04. Спортивні ігри та естафети з нагоди 

Всесвітнього дня здоров’я серед 

здобувачів освіти 1-4, 5-11х класів. 

Вчителі фізичної 

культури, керівники 

спортивних секцій 

4. 19.04. Засідання школи лідерів «Бути здоровим - 

це круто! 

 

 

Педагог-організатор 

Зеленко С.С. 

5. 29.04. День довкілля (заходи за окремим 

планом). 

Педагогічний та 

учнівський 

колективи 

6. Упродовж 

місяця 

Тематична виставка літератури «Земля – 

наш спільний дім».  

Бібліотекарі 

7. Упродовж 

місяця 

(відповідно до 

графіка 

роботи) 

Діяльність екологічного гуртка 

«Екологічна варта». 

Керівник гуртка 

Гладишкевич Г.М. 

8. Упродовж 

місяця 

Краєзнавчо - екологічна та пошуково – 

дослідницька діяльність учнівської 

молоді з метою збору інформації. 

Керівник 

краєзнавчого гуртка 

«Обрій»  

Шульгач С.М. 

 



Квітень 

13.04. - День протипожежної безпеки (відповідно до планування виховної роботи класних 

керівників) 

18.04.-22.04. – Майстер-клас «Великодня писанка» (керівники художньо-естетичних гуртків: 

Осіпчук Т.В., Лисиця Г.Г., Чонка І.М.) 

20.04. - День профілактики правопорушень та пропаганди правових знань 

(відповідно до планування роботи РПП) 

26.04. – День Чорнобильської трагедії (інформаційні 5-ти хвилинки) 

27.04. – День ЦЗ (заходи за окремим планом) 

28.04. – Всесвітній день споріднених міст (інформаційні 5-ти хвилинки, гурток «Юні 

країнознавці, керівник Андріюк І.Я.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Травень - Червень 

Освітній проєкт «Родинно-сімейне виховання», 

спрямований на реалізацію основних орієнтирів виховної роботи: ціннісне ставлення до 

сім`ї, родини, людини 

№ з/п Дата Тема виховного заходу Відповідальні 
1. 03.05.-31.05. Тематичні  бесіди, виховні  

заходи, години спілкування, круглі столи, 

батьківські збори:  «Традиції  і цінності 

моєї родини»,   «Українська сім’я – 

основа міцної держави», «Дерево міцне 

корінням, а людина – родом», «Моя 

родина – моя гордість», «Сучасні аспекти 

родинного виховання», «Моральні основи 

сім’ї». 

Класні керівники 

1-11 класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Упродовж 

місяця 

 Інформаційно-просвітницька  робота 

серед учнівської молоді щодо 

популяризації позитивного іміджу сім’ї та 

її соціальної підтримки, формування 

національних сімейних цінностей з 

питань здорового способу життя та 

збереження репродуктивного здоров’я. 

Класні керівники 

1-11 класів, 

соціально-

психологічна служба 

Данилюк В.М. 

Шевчук Т.В. 

3. 03.05.- 

13.05. 

Класні виховні заходи, спільні екскурсії 

та походи за участю батьків з нагоди Дня 

матері та міжнародного Дня сім’ї. 

Класні керівник  

1-11 класів 

4. 18.05. Міжнародний день музеїв. Екскурсії до 

народознавчого музею «Берегиня» ліцею. 

Майстер-клас гуртка «Соломинка». 

Клані керівники  

1-11 класів, 

Чонка І.М., керівник 

гуртка «Соломинка» 

5. 19.05. Загальноліцейна акція «Одягни 

вишиванку» до Всесвітнього Дня 

вишиванки. 

Педагогічний, 

учнівський, 

батьківський 

колективи 

6. Упродовж 

місяця 

Тематичні відео, мультимедійні 

презентації, інформаційні ролики. 

Педагог-організатор 

Зеленко С.С., РБЛ 

 

 

 



Травень - Червень 

11.05. - День протипожежної безпеки (відповідно до планування виховної роботи класних 

керівників) 

18.05. - День профілактики правопорушень та пропаганди правових знань 

(відповідно до планування роботи РПП) 

23.05.-27.05. – Завершальна гра – подорож «Країною Мандриків» для учнів 4-х класів 

30.05.-06.06. - Випуск онлайн-газети «Lyceum News» 

06.06.-10.06. – Звіт про роботу гуртків, секцій, клубів (сайт ліцею) 

09.06. - Інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями ввірених класів під час літніх канікул 

(№ 19) 

10.06. – Свято останнього дзвоника 

 

 

 

 


