
ВИХОВНА  РОБОТА 
Вересень 2019р. 

 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітк
а про 

виконан
ня 

Зустріч  майстрів виробничого навчання 
груп з новим контингентом учнів. 
Урочисті лінійки, присвячені Дню знань 

01.09.2019 Бровко О.М. 
Возняк В.О. 
Кальченко О.О. 

 

Організація та проведення Єдиного 
першого уроку за темою «Добро спішіть 
творити люди» 
 

01.09.2019 Бровко О.М. 
Возняк В.О. 
Кальченко О.О 
Кл.керівники, майстри 
в/н 

 

Організація самоврядування  в групах Вересень 
2019 

Кл.керівники, майстри 
в/н 

 

Організація прибирання закріплених 
навчальних кабінетів, майстерень, 
лабораторій 

01.09.2019 Старший майстер. 
Кл.керівники, майстри 
в/н 

 

Організація проживання учнів у 
гуртожитках 

До 01.09. 
2019 

Бровко О.М. 
Возняк В.О. 
Кальченко О.О 

 

Організація роботи гуртків, узгодження 
планів роботи 

Вересень 
2019 

Бровко О.М. 
Возняк В.О. 
Кальченко О.О 

 

Складання соціального паспорту 
навчального закладу 

Вересень 
2019 

Горяйстова А.Ю. 
Татаренко Л.В. 

 

Затвердження планів виховної роботи в 
навчальних групах 

І тиждень 
Вересень 

2019 

Бровко О.М. 
Возняк В.О. 
Кальченко О.О. 

 
 

Організація роботи волонтерських загонів Вересень 
2019 

Бровко О.М. 
Возняк В.О. 
Кальченко О.О. 
Кл. керівники, 
Майстри в/н 

 

Діагностування учнівської молоді, щодо 
їх захоплень та участі у гуртках художньої 
та технічної творчості, спортивних секцій 

Вересень 
2019 

Горяйстова А.Ю. 
Татаренко Л.В. 

 

Батьківські збори учнів І курсу  
(у групах) 

Вересень 
2019 

Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О. 
Кл. керівники, 
Майстри в/н 

 

Формування  складу штабів профілактики 
правопорушень 

І тиждень 
Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О 

 

Організація і проведення  Олімпійського 
уроку 

ІІ тиждень 
Викладачі фізичного 
виховання 

 

Вибори голів та членів учнівського 
самоврядування  

ІІІ-ІV тижні 
Бровко О.М. 
Возняк О.В., Кальченко 
О.О. Класні керівники, 

 



майстри в/н 
Рейд «Урок» ІІІ тиждень Бровко О.М. 

Возняк О.В. 
Кальченко О.О. 

 

Місячник дорожнього руху «Увага! Діти 
на дорозі!» 

Протягом 
місяця 

Бровко О.М. 
Возняк О.В., Кальченко 
О.О.,  класні керівники, 
майстри в/н 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які 
потребують особливої уваги 

Протягом 
місяця 

Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н. 
Соціальний педагог. 
Практичний психолог 

 

Організація харчування учнів До 
03.09.2019 

Бровко О.М. 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О. 
Класні керівники, 
майстри в/н 

 

Анкетування у групах для виявлення 
інтересів і нахилів учнів з метою 
залучення до гурткової роботи 

Протягом 
місяця 

 Класні керівники, 
майстри в/н. 
Керівники гуртків 

 

Виховні години, бесіди, лекції, 
диспути:  
- «Дотримання Статуту навчального 

закладу та внутрішнього  розпорядку»; 
- «День партизанської слави»; 
- «Види відповідальності 

неповнолітніх»; 
- «Проведінка учня під час проявів 

булінгу»; 
- «Торгівля людьми – реалії 21 

сторіччя»; 
- «Поважай правопорядок і закон»; 
- «Здоровий спосіб життя – сьогодні це 

модно»; 
- «Енергетичні напої: користь чи 

шкода?»; 
- «Закон і підліток».   

Вересень 
2019 

 

Практичний психолог, 
соціальний педагог, 
кл.керівники, майстри 
в/н 

 

 

Вечір знайомств (розважальні програми) ІV тиждень Керівники гуртків, 
вихователі гуртожитків, 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

 
 
 

Жовтень 2019 р. 
 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

Тематичні виховні заходи  Бровко О.М.,  



 до Дня працівників освіти та Дня 
профтехосвіти; 
День учнівського самоврядування; 
День Захисника Вітчизни; 
День визволення України від 
фашистських загарбників 

І тиждень 
 

ІІ тиждень 
 
 

ІV тиждень 

Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
керівники гуртків, 
класні керівники, 
майстри в/н 

Години спілкування, бесіди, лекції, 
диспути:   
- «Жебрацький бізнес»; 
- «Прояви жорстокості та 
насильства в сімꞌї »; 
- «Мої плани  на майбутнє»; 
- «Патріотизм сьогодні»; 
- «Життя прекрасне і це треба 
усвідомлювати щодня»; 
- «Правила безпечної поведінки»; 
 - «Охорона природи – це боротьба 
за життя на Землі» 
 

Протягом місяця Класні керівники, 
майстри в/н., 
практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог 
 

 



Виховні години:  
 
-«Україна в Другій Світовій війні»; 
 
- «Я і сім’я», «Як ми спілкуємось у 
сім’ї», «Традиції родинно-побутової 
культури українців»; 
- «Здібності людини і професія»; 
- «До Дня захисника Вітчизни та 
Дня  Українського козацтва» 
 Виховні години на військово-
патріотичну тематику. 
Виховні години за календарем 
знаменних дат, народних свят, 
прикмет, моральної етики 
 

Протягом місяця 
 
 

Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі 
 

 

Робота волонтерських  загонів. 
Благодійна  акція  «Турбота» 
допомога людям похилого віку 

Протягом місяця Класні керівники,   

Робота по впорядкуванню  
пам’ятних місць  загиблим  у роки 
Другої світової війни 

ІІІ тиждень Класні керівники, 
майстри в/н , 
лідери учнівського 
самоврядування 

 

 Тиждень знань з основ безпеки  
життєдіяльності 
 

ІV тиждень  
Інженер з охорони 
праці Бова К.С., 
кл.керівники, 
майстри в/н 

 

Рейд «Урок» Протягом місяця Бровко О.М. 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О. 
Класні керівники, 
майстри в/н, 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які  
потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
лідери учнівського 
самоврядування 

 



Контроль за станом харчування 
учнів 

Протягом місяця Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н члени 
учнівського 
самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
члени наркопостів 

 

 
Листопад 2019 р. 

 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

Тематичні виховні заходи  
до Дня української мови та 
писемності; 
до Дня пам’яті  жертв голодоморів 

І тиждень 
 

ІV тиждень 

Викладачі 
української мови, 
керівники гуртків, 
лідери учнівського 
самоврядування 
  класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі 

 

Години спілкування, бесіди, лекції, 
диспути: 
 -«Праця – основа життя»; 
-«Трудові права неповнолітніх»; 
-«Берегти не тільки своє»; 
- «Минає все, лиш слово не мине»; 
-«Навіщо людині мистецтво» 

Протягом місяця Практичний 
психолог,  
соціальний 
педагог, 
класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі 

 

Тиждень толерантності ІІ тиждень Практичний 
психолог,  
соціальний 
педагог, 
 класні керівники, 
майстри в/н 

 

Рейд «Урок» ІІІ тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О. , 
Класні керівники, 
майстри в/н,члени 
учнівського 
самоврядування 

 



Виховні години: 
Виховні години на тематику 
здорового способу життя, 
профілактики  правопорушень, 
наркоманії та СНІДу серед молоді. 
(Із запрошенням працівників 
правоохоронних органів, медиків). 
Виховні години на суспільну, 
патріотичну, історичну тематику: 
-«Світогляд сучасного громадянина 
України»; 
- «Як я розумію морально-вольові 
якості людини – мужність, 
готовність до подвигу»; 
- «Патріотизм- це любов…»; 
- «Голодомор. Не згасити свічку 
пам’яті!» 

І- ІV тижні Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які 
потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М. 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О. 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

Тиждень безпеки дитини ІІІ тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О 
Бова К.С., 
класні керівники, 
майстри в/н, 
медичні 
працівники 

 

Вечори відпочинку (розважальні 
програми)  

ІІІ тиждень Керівники гуртків, 
вихователі 
гуртожитків, 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О. 
Члени штабів, 
лідери 
учнівського 
самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О., 
члени  
наркопостів 

 

 
 
 
 
 



Грудень 2019 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

Тематичні виховні заходи: 
  - «1 грудня Всесвітній день 
порозуміння ВІЛ- інфікованих 
людей»; 
  - «День людей з інвалідністю»; 
  - «День Збройних Сил України»; 
  - «Новорічно-різдвяні свята» 
 

І- ІV  тижні 

Бровко О.М., 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О.  
Класні керівники, 
майстри в/н, 
 Керівники 
гуртків, 
бібліотекарі, 
члени учнівського 
самоврядування 

 

Виставка плакатів, стіннівок, 
малюнків  «Молодь за здоровий 
спосіб життя» 

І тиждень Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог. 
Класні керівники, 
майстри в/н 

 

Години спілкування, лекції, бесіди, 
диспути  
-«СНІД : людство під знаком біди»; 
- «Шлюбні відносини: гра чи 
відповідальність?»; 
- «Вплив наркотичних речовин на 
здоров’я людини»  
 

І тиждень Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог. 
Класні керівники, 
майстри в/н, 
Медичні 
працівники 

 

Виховні години  на національно-
патріотичну тематику до Дня 
Збройних сил України, до Дня прав 
людини, за  підсумками роботи  1 
семестру 2019-2020 н.р. 
-  «Історія створення Збройних Сил 
України», «Вам захищати 
Батьківщину», «Захисник Вітчизни 
– який він?»; 
- «День вшанування  учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС»; 
- «Традиції святкування Нового 
року різними народами світу» 

І тиждень 
 
 
 
 

ІІІ тиждень 
 
 

ІV тиждень 

Класні керівники, 
майстри в/н 

 

Заходи до Всеукраїнського  тижня 
правових знань: 
 «Вчіться жити по закону, поважати 
закон та виконувати його»: 
-конкурс на кращу стіннівку на 
тему «Права людини»; 
- правові години на тему: «Право -  
знати право»; 
- виставка літератури та рефератів 
учнів; 
- вікторини: 

ІІ тиждень Бровко О.М., 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О. 
Викладачі 
правових знань. 
Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі 
 

 



- «Чи знаєш ти свої права?»; 
- «Чи обізнаний ти з Конвенцією 
ООН про права дитини?»;  
-«На терезах Феміди»; 
- брейн-ринг «Правовий марафон»; 
- конференція «Діти в правовій 
державі», «На терезах Феміди» 
Тиждень доброчинності до Дня 
Св.Миколая (благодійні акції для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування) 

ІІІ тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О. 
Класні керівники, 
майстри в/н,  
керівники гуртків, 
члени учнівського 
самоврядування 

 

Конкурс новорічних ікебан 
«Новорічні фантазії» 

ІV тиждень Класні керівники, 
майстри в/н 

 

Конкурс новорічних вітальних 
телеграм 

ІV тиждень Класні керівники, 
майстри в/н 

 

Новорічні святкові заходи ІV тиждень Керівники гуртків, 
класні керівники, 
майстри в/н, 
вихователі 
гуртожитків 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які 
потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

Психолого-педагогічний консиліум ІІІ тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О., 
Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог, 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко 
О.О.,члени 
штабів, лідери 
учнівського 
самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень члени  
наркопостів 

 

 
 
 
 
 



Січень 2020 р. 
 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

 Тематичні виховні заходи  
- до Дня Соборності України; 
- до Дня пам’яті Героїв Крут 

ІІІ тиждень Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі 

 

Виховні години 
- «Україна єдина і незборима»; 
- до Дня  пам'яті героїв Крут «Мов 
град із неба сипалися кулі, косили 
молодь - український цвіт!»; 
-«Голокост – шрам на серці 
людства», «Бабин яр – трагедія   
народу України» 

ІІІ-ІV тижні Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі 
 

 

Години спілкування, лекції, бесіди, 
диспути 
 -«Шкідливі звички. Як їх 
позбутися?»; 
- «Туберкульоз та побічні явища»; 
- «Вітаміни навколо нас»; 
-«Профілактика виробничого 
травматизму» 

ІІІ-ІV тижні  
Класні керівники, 
майстри в/н, 
медичні 
працівники 
 

 

І етап конкурсу «Учень року»  
ІV тиждень 

Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н, 
керівники гуртків 

 

Рейд «Урок» ІІІ тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
члени учнівського 
самоврядування 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які  
потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІІ тиждень Бровко О.М., 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
лідери учнівського 
самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Члени  
наркопостів 

 

 
 
 
 
 



Лютий 2020 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

Тематичні виховні заходи 
-День вшанування учасників 
бойових дій на території інших 
держав; 
- День Героїв Небесної Сотні; 
- Міжнародний день рідної мови 

      І-ІV тижні 
 
 
 
 

Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі 

 

Виховні години  
- «Державні символи України»;                            
- «Легенди про кохання» (до Дня 
святого Валентина); 
-  «до Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших 
держав»; 
-  «Їх буде пам'ятати Україна» (до 
Дня вшанування Героїв Небесної 
Сотні та Героїв 
антитерористичної операції); 
- « Історія мови – це історія народу» 
(до Міжнародного дня рідної мови);  
-«Цвіти і сяй , моя державна мово!» 

І тиждень 
 
 
 
 
 

ІІ тиждень 
 
 

ІІІ тиждень 
ІV тиждень 

 
 

Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі, 
керівники гуртків 

 

Виставки фотоматеріалів на 
тему 
  «Сучасна історія боротьби 
українського народу за 
незалежність та територіальну 
цілісність держави». 

ІІІ тиждень Бібліотекарі  

І етап фестивалю «Таланти 
профтехосвіти» 

І тиждень Бровко О.М., 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н, 
керівники гуртків 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які 
потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М., 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Бровко О.М., 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
лідери учнівського 
самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Члени  
наркопостів 

 

 
 

 
 



Березень 2020 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

Виховні години в навчальних 
групах:  
-«Цілуйте руки матерів, натруджені, 
ласкаві руки». ( Із запрошенням 
гостей-мам, бабусь, жінок); 
- «Найдорожча пісня, з якою мати 
колисала»; 
-«Слово Кобзаря» до Дня 
народження Т.Г. Шевченка; 
- «Міжнародний день  театру» 

І- ІV тижні Класні керівники, 
майстри в/н, 
викладачі 
української мови, 
бібліотекарі 

 

Святкові заходи, присвячені 
Міжнародному жіночому дню. 
Конкурс  вітальних телеграм до 8- 
Березня 

ІІ тиждень Керівники гуртків, 
класні керівники, 
майстри в/н, 
лідери учнівського 
самоврядування 

 

Урочисті заходи  до 206 – річниці 
від дня народженняТ.Г.Шевченка 

ІІ- ІІІ тижні Викладачі 
української мови 
та літератури, 
керівники гуртків, 
класні керівники, 
майстри в/н, члени 
учнівського 
самоврядування 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які  
потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н  

 

Засідання   штабів профілактики 
правопорушень 

ІІ тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
члени учнівського 
самоврядування 

 

Рейд «Урок» ІІІ тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О. 
Соціальний 
педагог 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О. 
члени  наркопосту 

 

 
 

 
 
 
 



Квітень 2020 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

Виховні,  бібліотечні години, в 
навчальних групах: 
- «На цій Землі ми спадкоємці чи 
вандали?» (до Міжнародного дня 
пам'ятників та історичних місць); 
- «Чорнобиль стукає у серце», 
«Наш  біль – Чорнобиль»  

І-ІІ тижні 
 
 
 
 

ІV тиждень 

Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі,  

 

 

День цивільного захисту населення 
 
 
 
 
 
 
 

ІІІ тиждень 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
Бова К.С., 
 класні керівники, 
майстри в/н, 
викладачі 
допризовної 
підготовки 

 

 
Бесіди з безпеки 
життєдіяльності учнів на тему: 
- «Правила поведінки на 
водоймищах»;  
- «Електричний струм: правила 
рятування та надання долікарської 
допомоги»; 
- «Як забезпечити свою безпеку від 
хуліганства»; 
- «Правила проведення туристських 
походів та екскурсій учнівської 
молоді»; 
- «Наркоманія – рабство за власним 
бажанням»; 
- «Що таке пивний алкоголізм» 

 
 

Протягом місяця 

 
Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі, 
практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог, медичні 
працівники 

 

Акції, трудові десанти; 
  «За чисте довкілля», «Зробимо 
Україну чистою разом!», 
«Посади дерево», 
«Подвір’я нашого закладу -  
найчистіше» 

ІІ- ІІІ тижні Класні керівники, 
майстри в/н, лідери 
учнівського 
самоврядування 

 

Дні відкритих дверей ІV тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О., 
керівники гуртків, 
лідери учнівського 
самоврядування, 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, що 
потребують особливої уваги 

Протягом місяця  Бровко О.М. 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О., 

 



класні керівники, 
майстри в/н 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
лідери учнівського 
самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
члени наркопостів 

 

 
 

Травень 2020 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

Виховні години в навчальних групах: 
- День примирення та День Перемоги; 
- «…І оживуть у пам'яті народу його 
вірні дочки і сини» (до Дня Перемоги у 
Другій світовій війні); 
-«Україна - держава Європейська»; 
«Інтеграція України в сучасний світ» 
(до Дня Європи); 
- «Мамо, мамо, рідна і кохана...» (до 
Дня матері); 
- «Моральні основи сім'ї. Українська 
народна педагогіка про матір, батька і 
сім'ю»(до Міжнародного дня сім'ї); 
-«А сорочка мамина», «Два кольори 
мої..» (до Дня вишиванки); 
- «Міжнародний день боротьби з 
тютюнопалінням» 

І-ІV тижні Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі  

 

Бесіди 
- «Особливості відповідальності 
неповнолітніх»; 
- «Права, свободи та обов’язки 
громадян України»; 
- «Як ви розумієте і співвідносите 
поняття «свобода» та 
«відповідальність?»; 
- «Палити – здоров’я губити»; 
- Знайомство із Законом України «Про 
охорону навколишнього середовища»; 
- Екологічні права і обов’язки 
громадян; 

І-ІV тижні Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі, 
практичний 
психолог, 
Соціальний 
педагог 
 

 

Участь в урочистих міських  заходах: 
День Перемоги у Другій світовій війні; 
Дні Європи  в Україні . 
  

ІІ тиждень Бровко О.М., 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О., 
керівники гуртків. 
класні керівники, 

 



майстри в/н, 
лідери учнівського 
самоврядування 

Акції «Букет ветерану», 
Відвідування учасників Другої 
світової війни та ветеранів праці  за 
місцем проживання та привітання із 
святом  Перемоги над фашистськими 
загарбниками 

ІІ тиждень Класні керівники, 
майстри в/н,  
члени учнівського 
самоврядування 

 

Робота по впорядкуванню  
пам’ятників загиблим  у роки Другої 
світової війни 

ІІ тиждень Члени учнівського 
самоврядування 

 

Трудовий десант « Зробимо подвір’я  
навчального закладу  чистим» 

ІІІ тиждень Класні керівники, 
майстри в/н 

 

Бесіди з безпеки життєдіяльності 
учнів: 
- «Правила катання на човнах. Тоне 
людина!»; 
- «Блискавка. Правила поведінки під 
час грози»; 
- «Загальні правила поведінки на 
водоймищах та при купанні» 

Протягом місяця Класні керівники, 
майстри в/н 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які 
потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М., 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О. 
Класні керівники, 
майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Заступник 
директора з 
Бровко О.М., 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
лідери учнівського 
самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Бровко О.М., 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О., 
Члени наркопостів 

 

                                         
                                                          

Червень 2020 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

Участь у міських заходах  до 
Міжнародного  дня захисту дітей, 
Дня  Конституції України 
 

01.06.2020 Класні керівники, 
майстри в/н,  
керівники гуртків, 
лідери учнівського 
самоврядування 

 



Виховні, інформаційні  години: 
-  до Всесвітнього  дня  охорони 
довкілля; 
- до Дня Скорботи і вшанування 
пам'яті жертв війни в Україні; 
- до Міжнародного дня боротьби зі 
зловживанням  наркотикам 

І- ІІІ тижні Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог, 
 класні керівники, 
майстри в/н 

 

Участь у заходах  до Дня 
Конституції Украни 

ІУ тиждень Класні керівники. 
Майстри в/н 

 

Свято прощання з навчальним 
закладом 

ІV тиждень Бровко О.М., 
Возняк О.В., 
Кальченко О.О., 
керівники гуртків, 
лідери учнівського 
самоврядування, 
класні керівники, 
майстри в/н  

 

Робота  в гуртожитках 
Встановити пропускний режим для 
мешканців гуртожитків 

З вересня Коменданти  

Скласти і затвердити списки учнів, 
які проживають у гуртожитках та 
соціальний паспорт контингенту 

Протягом року Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О. 
Вихователі, 
коменданти 

 

Організація учнівського 
самоврядування, проведення 
виборів до  Ради гуртожитків 

Вересень Вихователі  

Залучення учнів – мешканців 
гуртожитків до занять в гуртках 
художньої самодіяльності, 
технічної творчості, спортивних 
секціях 

Протягом року Керівники 
гуртків, 
вихователі 

 

Продовжувати проведення 
конкурсу на кращу кімнату 

Протягом року Вихователі, Рада 
гуртожитку, 
коменданти 

 

Проводити рейди-перевірки стану 
проживання учнів у гуртожитках 

Протягом року Бровко О.М. 
Возняк О.В. 
Кальченко О.О. 
Кл.керівники, 
майстри в/н, 
вихователі 

 

Проводити контроль за 
самопідготовкою учнів 

Протягом року Вихователі, 
майстри в/н, 
класні керівники 

 

Забезпечити додержання 
мешканцями гуртожитках 
розпорядку дня 

Протягом року Вихователі  

Вести щоденник педагогічних 
спостережень 

Протягом року Вихователі  



Провести анкетування мешканців 
гуртожитку з метою виявлення їх 
інтересів 

Протягом року Вихователі  

Згідно з напрямками  виховної 
роботи передбачати в планах 
виховної роботи у гуртожитку 
організацію та проведення заходів 
дозвілля мешканців, круглих столів, 
усних журналів 

Протягом року Вихователі  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


