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СЕРПЕНЬ 

№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Термін 

виконання 

Відповідальний Напрям виховної роботи 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1 Розроблення річного плану виховної 

роботи  на 2020/2021 навчальний рік 

КМО,  класні 

керівники 5-11 

класів  

28.08.2020 ЗВР  

2 Проведення консультації класних 

керівників, керівників гуртків, лідерів 

учнівського самоврядування з питань 

планування виховної роботи 

КМО КК, класні 

керівники 5-11 

класів, учнівське 

самоврядування 

28.08.2020 ЗВР  

3 Організація роботи по створенню 

безпечного освітнього середовища, 

попередженню та протидії булінгу 

(цькуванню) у 2020-2021 навчльному році 

Педагогічні 

працівники 

До 31.09.2020 ЗВР Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Планування виховних заходів відповідно 

до «Основних орієнтирів виховання учнів 

1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» та «Стратегії національно-

патріотичного виховання» 

КМО КК,  класні 

керівники 5-11 

класів, педагог-

організатор 

28.08.2020 ЗВР  

2 Наради при заступникові  директора з 

виховної роботи: 

• планування виховної роботи 

на2020/2021 н.р.; 

• 2020/2021 н. р. - рік математичної 

освіти в Україні; 

• щодо створення безпечних умов 

організації освітнього процесу у 

2020/2021 навчальному році; 

• про проведення першого уроку 

«Культура здорового способу життя 

у нових обставинах» 

КМО КК,  класні 

керівники 5-11 

класів  

21.08.2020- 

28.08.2020 

ЗВР  

3 Визначення виховних проблем, над якими 

працюють класні керівники 

КМО КК,  класні 

керівники 5-11 

класів  

28.08.2020 ЗВР  

4 Ознайомлення учасників освітнього КМО КК,  класні 28.08.2020 ЗВР  
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процесу з інструктивними документами, 

що стосуються виховної роботи 

керівники 5-11 

класів  

5 Складання та погодження плану роботи 

методичного об’єднання класних 

керівників на 2020/2021 н. р. 

КМО КК,  класні 

керівники 5-11 

класів  

28.08.2020 ЗВР  

6 Створення постійно діючої комісії з 

розгляду випадків булінгу 

(цькування) 

Педагогічні 

працівники 

До 21.08.2020 ЗВР Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

7 Розробка Порядку реагування 

на випадки булінгу (цькування) 

та Порядку застосування заходів 

виховного впливу 

Педагогічні 

працівники 

До 21.08.2020 ЗВР Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

8 Розроблення та затвердження заходів з 

впровадження «Основних орієнтирів 

виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» та 

«Стратегії національно-патріотичного 

виховання» 

КМО,  класні 

керівники 5-11 

класів, педагог-

організатор 

28.08.2020 ЗВР  
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ВЕРЕСЕНЬ 

Місячник знань з безпеки  життєдіяльності: 01.09.2020 – 02.10.2020 

Всеукраїнська акція «Увага! Діти на дорозі»: 01.09.2020 – 02.10.2020 

Тиждень фізичної культури та спорту: 07.09.2020 – 11.09.2020 

Кольоровий тиждень: 21.09.2020 – 25.09.2020 
01.09  – День знань 

05.09 – Міжнародний день благодійності 

08.09 – Міжнародний день грамотності (письменності) 

12.09 – День фізичної культури і спорту 

21.09 – Міжнародний день миру 

27.09 – Всесвітній день туризму 

30.09 – Всеукраїнський день бібліотек 

№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Термін 

виконання 

Відповідальний Напрям 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1 Організація  роботи  гуртків,  секцій, групи 

продовженого дня  

Класні керівники 5-

11 класів, керівники 

гуртків, вихователі 

ГПД 

До 01.09.2020 ЗВР Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. Фізичне 

виховання. Ціннісне ставлення 

особистості до культури та 

мистецтва. Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Національно- 

патріотичне виховання 

2 Складання та погодження графіків: 

• годин спілкування класних 

керівників; 

• роботи гуртків, секцій; 

• роботи групи продовженого дня 

Класні керівники 5-

11 класів, керівники 

гуртків, вихователі 

ГПД 

До 04.09.2020 ЗВР  

3 Здійснення психолого-педагогічного 

аналізу контингенту здобувачів освіти з 

метою виявлення учнів, схильних до 

правопорушень, до вживання спиртних 

напоїв, наркотичних речовин. Вивчення 

5-11 класи До 11.09.2020 СП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 
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умов проживання дітей, які потребують 

постійної уваги 

4 Формування списків соціальних категорій 

здобувачів освіти (соціальний паспорт) 

5-11 класи До 11.09.2020 СП, класні керівники 

5-11 класів 

Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

5 Формування складу Ради правопорушень 

та соціального захисту учнів. Планування 

роботи 

Педагогічні 

працівники 

До 11.09.2020 ЗВР Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

6 Організація чергування вчителів в ліцеї Педагогічні 

працівники 

До 11.09.2020 ЗНВР Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

7 Організація обліку відвідування учнями  

навчальних занять 

ПП, СП, ПО До 11.09.2020 ЗВР Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

8 Оновлення інформаційних стендів 5-11 класи До 25.09.2020 СП, ПО, класні 

керівники 5-11 класів 

 

9 Створення інформаційного банку даних 

про зайнятість учнів в позаурочний час 

5-11 класи До 25.09.2020 Практичний психолог, 

соціальний педагог 

Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

10 Виявлення обдарованих дітей та сприяння 

розвитку їх творчих здібностей 

5-11 класи До 25.09.2020 Соціально-

психологічна служба, 

педагог-організатор 

 

11 Здійснення моніторингу за соціальним 

станом сімей здобувачів освіти, своєчасне 

виявлення батьків чи осіб, що їх 

замінюють, які не виконують своїх 

обов’язків з виховання дітей 

(попередження насильства в сім’ї) 

5-11 класи До 25.09.2020 Соціально-

психологічна служба, 

педагог-організатор 

Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

12 Проведення батьківських комунікацій Батьки 5-11 класів Протягом місяця Класні керівники 5-11 

класів 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 
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виховання. Робота з батьками 

13 Співпраця із батьківським 

самоврядуванням ліцею 

Батьки 5-11 класів Протягом місяця Адміністрація ліцею, 

класні керівники 5-11 

класів 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. Робота з батьками 

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА  

1 Аналіз та погодження планів роботи на І 

семестр 2020/2021 н. р. 

СП, ПО, класні 

керівники 5-11 

класів 

До 11.09.2020 ЗДВР  

2 Наради при заступникові  директора з 

виховної роботи: 

• уточнення списків учнів соціальних 

категорій; 

• соціальний паспорт ліцею; 

• зайнятість учнів у роботі гуртків, 

секцій на базі позашкільних 

навчальних закладів та на базі ліцею; 

• виконання плану виховної роботи 

СП, ПО, класні 

керівники 5-11 

класів 

Протягом 

місяця, 

щочетверга 

ЗВР  

3 Розробка Плану заходів ліцею № 142         

м. Києва, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькування) серед 

учасників освітнього процесу у 2020-2021 

н. р. 

СП, ПО, класні 

керівники 5-11 

класів 

До 25.09.2020 ЗВР Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист. 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

4 Розробка Плану заходів з профілактики 

правопорушень серед здобувачів освіти 

ліцею на 2020-2021 навчальний рік 

СП, ПО, класні 

керівники 5-11 

класів 

До 25.09.2020 ЗВР Правове виховання та 

профілактична із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист. 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

5 Розробка Плану заходів із профілактики СП, ПО, класні До 25.09.2020 ЗВР Правове виховання та 
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тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії 

серед здобувачів освіти ліцею та 

пропаганди здорового способу життя на 

2020-2021 навчальний рік 

керівники 5-11 

класів 

профілактична із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист. 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

ІІІ. ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

1 День  Знань:  

• свято  Першого  дзвоника; 

• проведення Першого уроку 

тему «Культура здорового способу 

життя в нових обставинах»; 

• ознайомлення п’ятикласників із 

ліцеєм; 

• ознайомлення здобувачів освіти зі 

Статутом ліцею, правилами для 

учнів; 

• Всеукраїнська акція «Урок» 

5-11 класи 01.09.2020 ЗВР, ПО, керівник 

гуртка  

Обозна В.Р., класні 

керівники 5-11 класів 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання 

2 Місячник знань з безпеки 

життєдіяльності: 

• інструктажі з безпеки 

життєдіяльності; 

• бесіди «COVID-19»; 

• година спілкування «Безпека 

дорожнього руху»; 

• участь у Всеукраїнській акції 

«Увага! Діти на дорозі»; 

• конкурс малюнків «Правила 

дорожнього руху»; 

• виставка літератури «Правила 

дорожнього руху» 

5-11 класи 01.09.2020 – 

02.10.2020 

ЗВР, ПО, СП, класні 

керівники 5-11 класів, 

ЗБ 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

 

3 Тиждень фізичної культури та спорту: 

• година спілкування «Твоє здоров’я 

5-11 класи 07.09.2020 – 

11.09.2020 

ЗВР, ПО, кафедра 

фізичної культури, 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 
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в твоїх руках»; 

• спортивні змагання до Дня фізичної 

культури та спорту; 

• виставка літератури «Олімпійські 

вершини» 

 класні керівники 5-11 

класів, ЗБ 

способу життя 

4 Вибори учнівського самоврядування 8-11 класи 17.09.2020 ЗВР, ПО, учнівське 

самоврядування 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

5 Розвиток учнівського самоврядування 

«Джем» (формування класного та 

ліцейного самоврядування): 

• засідання учнівського 

самоврядування; 

• виконання плану; 

• висвітлення подій у соціальних 

мережах та на сайті ліцею 

8-11 класи Протягом 

місяця, 

щоп’ятниці 

ПО, учнівське 

самоврядування 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

6 Кольоровий тиждень: 

• конкурс знавців англійської мови; 

• look марафон «COLOR WEEK»; 

• калейдоскоп світлин 

5-11 класи 21.09.2020 – 

25.09.2020 

 

ЗВР, ПО, кафедра 

іноземної мови, класні 

керівники 5-11 класів, 

учнівське 

самоврядування 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання 

7 Міжнародний день миру: 

• година спілкування ; 

• конкурс малюнків на асфальті; 

• виставка літератури «День миру» 

5-11 класи 21.09.2020 ЗВР, ПО, класні 

керівники 5-11 класів, 

ЗБ 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

8 Анкетування щодо визначення 

професійної спрямованості учнів 9-х 

класів  

5-11 класи Протягом місяця ПП Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

9 Проведення зустрічей учнів 9-11 класів із 

представниками ЗВО 

5-11 класи Постійно ЗВР Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

10 Віртуальна екскурсія до меморіального 

центру Голокосту «Бабин Яр» (до 79 

8-10 класи 29.09.2020 – 

30.09.2020 

Класні керівники 8-10 

класів 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 



9 
 

річниці трагедії) 

 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Національно-патріотичне 

виховання 

11 Виставка виробів із природного матеріалу 

«Осінній вернісаж» 

5-7 класи 28.09.2020 – 

30.09.2020  

Класні керівники 5-7 

класів 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. Художньо-

естетичне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 
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ЖОВТЕНЬ 

Декада зарубіжної літератури: 05.10.2020 – 17.10.2020 

Тиждень хімії: 19.10.2020 – 23.10.2020 
01.10 – Міжнародний день людей похилого віку 

01.10 – Міжнародний день музики 

04.10 – Всесвітній день тварин 

04.10 – День працівників освіти 

13.10  – День художника 

14.10 – День Українського козацтва і День захисника  України 

24.10 – Міжнародний день ООН 

28.10 – День вигнання нацистських окупантів під час Другої світової війни за межі сучасної території України 

№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Термін 

виконання 

Відповідальний Напрям 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1 Складання плану виховної роботи на 

період осінніх канікул 

5-11 класи До 23.10.2020 ЗВР  

2 Організація та проведення заходів під час 

осінніх канікул, роботи гуртків і секцій (за 

окремим планом) 

Класні керівники 5-

11 класів, керівники 

гуртків, вихователі 

ГПД 

26.10.2020 – 

01.11.2020 

ЗВР  

3 Засідання Ради профілактики «Спільна 

робота ліцею та сім’ї щодо профілактики 

дитячої бездоглядності та правопорушень» 

Рада профілактики 19.10.2020 ЗВР, СП, ПП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

4 Проведення батьківських комунікацій 

для батьків учнів 5 класів на тему: 

«П’ятикласники: проблеми адаптації» 

5 класи До 23.10.2020 Класні керівники, 

практичний психолог 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Родинне виховання 

5 Аналіз зайнятості в гуртках різних 

соціальних категорій здобувачів освіти 

(сиріт, дітей, схильних до правопорушень і 

т.д.) 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

6 Виявлення здобувачів освіти, які 

потребують особливої педагогічної уваги 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Правове виховання та 

профілактична робота із 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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та планування роботи з ними здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

7 Вивчення міжособистісних  стосунків у 

класі «Соціометрія» 

5 класи Протягом місяця ПП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

8 Індивідуальні співбесіди з батьками тих 

здобувачів освіти, які мають схильність до 

правопорушень 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

9 Аналіз стану відвідування занять 

здобувачами освіти 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП, ПО Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Наради при заступникові директора з 

виховної роботи: 

• виконання плану виховної роботи; 

• рівень міжособистісних стосунків в 

учнівському колективі; 

• проведення Дня захисника України; 

• планування виховної роботи на 

осінні канікули 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом 

місяця, 

щочетверга 

ЗВР  

2 Психолого-педагогічний семінар щодо 

формування ненасильницької моделі 

поведінки 

Педагогічні 

працівники 

Осінні канікули Практичні психологи Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

 

ІІІ. ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

1 Розвиток учнівського самоврядування 

«Джем»: 

• засідання учнівського 

самоврядування; 

• виконання плану; 

8-11 класи Протягом 

місяця, 

щоп’ятниці  

ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 
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• висвітлення подій у соціальних 

мережах та на сайті ліцею 

2 Започаткування проєктів учнівського 

самоврядування: 

«Star of the lyceum 2021»; 

«Миттєвості життя»; 

«Добра справа»; 

 

«Капсула часу»;  

«Сортуй та розділяй» 

5-11 класи Кінцеві терміни: 

 

Січень 2021  

Квітень 2021  

Листопад 2020 – 

квітень 2021  

 

Жовтень 2020 –

травень  2021  

ЗВР, ПО, КК Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. Художньо-

естетичне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

природи. Екологічне 

виховання 

3 Акція «Милосердя» до Міжнародного дня 

людей похилого віку «Не залишайся 

осторонь»  

5-11 класи 01.10.2020 КК, ПО Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 

4 До Міжнародного дня музики «На крилах 

музики лечу» (музичні перерви) 

5-11 класи 01.10.2020 Керівник гуртка, ПО  Ціннісне ставлення до 

мистецтва. Художньо-

естетичне виховання 

5 День учителя: 

• святкове відеопривітання , 

присвячене Дню вчителя; 

• Виготовлення стіннівок «Святковий 

вернісаж»  

5-11 класи 02.10.2020 Керівник гуртка, ПО  Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. Художньо-

естетичне виховання 

6 Проведення зустрічі з інспектором 

ВЗГУПП в м. Києві ДПП 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 
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держави. Громадське та 

превентивне виховання 

7 Всеукраїнський урок доброти 5-9 класи 05.10.2020 – 

09.10.2020 

КК, СП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

8 Проєкт «Сортуй та розділяй» 5-11 класи Протягом місяця ПО, КК Ціннісне ставлення до 

природи. Екологічне 

виховання 

9 День захисника України: 

• конкурс малюнків «Слава героям»; 

• конкурс емблем «Слава героям» 

(комп’ютерна графіка); 

• калейдоскоп патріотичних пісень; 

• спортивні змагання «Естафета 

мужності»; 

• спортивні змагання «Козацький 

гарт»; 

• урок мужності з переглядом та 

обговоренням документальних, 

художніх тематичних фільмів; 

• тематична виставка літератури у 

бібліотеці ліцею 

 

5-7 класи 

 

8-9 класи 

5-7 класи 

 

5-7 класи 

 

8-11 класи 

 

 

5-11 класи 

 

5-11 класи 

 

07.10.2020 – 

16.10.2020 

ЗВР, КК, ПО, СП, 

кафедра фізичної 

культури, ЗБ 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. Ціннісне 

ставлення до історичних, 

культурних і духовних 

надбань рідного краю. 

Національно-патріотичне 

виховання. Ціннісне 

ставлення до мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання  

10 Національно-патріотичні змагання 

«Джура»: 

1. Розбирання та складання АК (1 

учасник). 

3. Спорядження магазину АК (1 учасник). 

3. Стрибки в довжину, підтягування на 

перекладині, кидання в ціль 

(3 учасники). 

10-11 класи  

07.10.2020 – 

16.10.2020 

Керівник гуртка Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. Ціннісне 

ставлення до історичних, 

культурних і духовних 

надбань рідного краю. 

Національно-патріотичне 
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виховання 

11 Укладення договору з Національним 

технічним університетом України 

«Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» про організацію 

партнерства та співпрацю Сторін 

9-11 класи Протягом місяця Адміністрація Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

12 Проведення свята «Міс Осінь» 6 класи Третій тиждень 

місяця 

ПО, КК Ціннісне ставлення до 

мистецтва. Художньо-

естетичне виховання 

13 Вивчення інтересів, нахилів та здібностей 

учнів  

9-11 класи Протягом місяця ПП Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

14 Декада зарубіжної літератури (за 

окремим планом) 

 

5-11 класи 05.10.2020 – 

17.10.2020 

Кафедра зарубіжної 

літератури 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. Художньо-

естетичне виховання 

15 Тиждень хімії (за окремим планом) 

 

7-11 класи 19.10.2020 – 

23.10.2020 

Кафедра природничих 

дисциплін 

Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

16 Інформаційні колажі до Дня вигнання 

нацистських окупантів під час Другої 

світової війни за межі сучасної території 

України (до 28.10.2020) 

5-11 класи 19.10.2020 –  

23.10.2020    

Кафедра суспільних 

наук, ЗБ 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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ЛИСТОПАД 

Декада української мови та літератури: 02.11.2020 – 13.11.2020 

Тиждень психології:  16.11.2020 – 20.11.2020 

Всеукраїнська акція «16 днів без насильства»: 25.11.2020 – 10.12.2020  
25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок; 

1 грудня –  Всесвітній  день боротьби зі СНІДом; 

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства; 

3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями; 

5 грудня – Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку (Міжнародний день волонтерів); 

6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі; 

9 грудня – Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів; 

10 грудня – Міжнародний день прав людини. 

06.11 – День визволення Києва від нацистських окупантів 

09.11 – День української писемності та мови 

16.11 – Міжнародний день толерантності (терпимості) 

17.11 – Міжнародний день студентів 

19.11 – Міжнародний день відмови від паління 

20.11 – Всесвітній день дитини 

21.11 – День Гідності та Свободи 

28.11 – День пам’яті жертв голодоморів 

№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Термін 

виконання 

Відповідальний Напрям 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1 Рейди-перевірки відвідування здобувачами 

освіти навчальних занять 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП, ПО Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. Соціальний 

захист 

2 Рейди-перевірки запізнень здобувачів 

освіти на навчання 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП, ПО Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. Соціальний 

захист 

3 Засідання Ради профілактики «Спільна 

робота ліцею та сім’ї щодо профілактики 

дитячої бездоглядності та правопорушень» 

Рада профілактики Протягом місяця ЗВР, СП, ПП Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства та держави. 

Громадське та превентивне 

виховання 
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4 Проведення батьківських комунікацій Батьки 5-11 класів Протягом місяця Класні керівники 5-11 

класів 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. Робота з батьками 

5 Співпраця із батьківським 

самоврядуванням ліцею 

Батьки 5-11 класів Протягом місяця Адміністрація ліцею, 

класні керівники 5-11 

класів 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. Робота з батьками 

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Взаємовідвідування позакласних заходів з 

метою обміну досвідом роботи, 

поширення передового педагогічного 

досвіду, надання допомоги в роботі 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

2 Поновлення матеріалів папки «На  

допомогу класному керівнику» 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

3 Наради при заступникові директора з 

виховної роботи: 

• виконання плану виховної роботи; 

• ефективність роботи практичного 

психолога;  

• робота вчителів з обдарованими 

учнями; 

• система роботи ліцею з обліку 

відвідування учнями занять 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом 

місяця, 

щочетверга 

ЗВР  

ІІІ. ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

1 Розвиток учнівського самоврядування 

«Джем»: 

• засідання учнівського 

самоврядування; 

• виконання плану; 

• висвітлення подій у соціальних 

мережах та на сайті ліцею 

8-11 класи Протягом 

місяця, 

щоп’ятниці  

ПО Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства та держави. 

Громадське та превентивне 

виховання 

 

2 Розгортання проєктів учнівського 

самоврядування: 

«Star of the lyceum 2021»; 

«Миттєвості життя»; 

5-11 класи Кінцеві терміни: 

 

Січень 2021  

Квітень 2021  

ЗВР, ПО, КК Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства та держави. 

Громадське та превентивне 

виховання. Ціннісне ставлення 
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«Добра справа»; 

 

«Сортуй та розділяй» 

Листопад 2020 – 

квітень 2021  

Жовтень 2020 –

травень  2021 

до себе. Формування здорового 

способу життя. Ціннісне 

ставлення до історичних, 

культурних і духовних надбань 

рідного краю. Національно-

патріотичне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. Художньо-естетичне 

виховання. Ціннісне ставлення 

до природи. Екологічне 

виховання. Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, людей. 

Родинне виховання 

3 Декада української мови та літератури 

(за окремим планом) 

5-11 класи 02.11.2020 – 

13.11.2020 

Кафедра вчителів 

української мови та 

літератури 

Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства і держави. 

Громадське та превентивне 

виховання. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного краю. 

Національно-патріотичне 

виховання 

4 Тиждень психології (за окремим планом) 

16 листопада – Міжнародний день 

толерантності (терпимості) 

5-11 класи 16.11.2020 – 

20.11.2020 

ПП Ціннісне ставлення до себе. 

Моральне виховання.  

Формування здорового способу 

життя. 

5 6 листопада – День визволення Києва від 

нацистських окупантів: 

• книжково-ілюстрована виставка 

«Хроніка Другої світової: окупація 

та визволення Києва»; 

• уроки мужності з переглядом та 

обговоренням документальних, 

художніх тематичних фільмів; 

• онлайн-екскурсія до Національного 

5-11 класи 02.11.2020 – 

06.11.2020 

 

 

Алексєєнко Н.С. 

 

 

Класні керівники 5-11 

класів 

 

 

Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства та держави. 

Громадське та превентивне 

виховання. Ціннісне ставлення 

до історичних, культурних і 

духовних надбань рідного краю. 

Національно-патріотичне 

виховання 

 



18 
 

музею історії України у Другій 

світовій війні 

Вчителі історії 

6 19 листопада – Міжнародний день 

відмови від паління:  

• лекція-диспут «Електронні сигарети 

і кальян: міфи та реальність»; 

• тематична книжкова виставка; 

• «хвильове занурення» (предметне) 

5-11 класи 16.11.2020 – 

20.11.2020 

 

 

Швейцарський С.К. 

 

Алексєєнко Н.С. 

Педагогічні 

працівники 

Ціннісне ставлення до себе. 

Моральне виховання.  

Формування здорового способу 

життя. Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. Соціальний 

захист 

7 21 листопада – День Гідності та Свободи: 

• онлайн екскурсія до Національного 

меморіального комплексу Героїв 

Небесної Сотні — Музею Революції 

гідності; 

• перегляд документального фільму 

«Небесна сотня. Зима, що нас 

змінила»; 

• створення інсталяції «Гідність та 

Свобода» 

5-11 класи 16.11.2020 – 

20.11.2020 

Кафедра вчителів 

суспільних дисциплін, 

КК, керівник гуртка 

Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства та держави. 

Громадське та превентивне 

виховання. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного краю. 

Національно-патріотичне 

виховання 

 

8 Всеукраїнська акція «16 днів проти 

насильства»: 

• дебати «Що таке толерантність?»; 

• круглий стіл «Сім’я – простір без 

насильства»; 

• психологічний тренінг «Стоп 

насильству!» 

• виставка дитячих малюнків 

«Долоньки добра» 

• квест «Великі права маленької 

людини»; 

• Інтернет виставка-порада «Супер-

батьки»; 

• книжкова виставка «Скажемо 

насильству: «Ні!» 

 

 

9 класи 

 

10 класи 

 

7-8 класи 

 

5 класи 

 

5-6 класи 

 

5-11 класи 

 

5-11 класи 

25.11.2020 – 

10.12.2020 

 

 

ЗВР, ПП, СП, КК, 

ЗБ 

Чухрай Н.П. 

 

Швейцарський С.К. 

 

Швейцарський С.К. 

 

Гудим А.Д. 

 

Сухоцька Л.В. 

 

Швейцарський С.К. 

 

Алексєєнко Н.С. 

Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства та держави. 

Громадське та превентивне 

виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. 

Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. Соціальний 

захист 

9 28 листопада  – День пам’яті жертв 5-11 класи 23.11.2020 – Кафедра вчителів Ціннісне ставлення до 
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голодоморів 

• просвітницька акція до Дня пам’яті 

жертв Голодомору «Свічка 

пам’яті»; 

• виставка-реквієм «Не згасне в серці 

пам’яті свіча» (класна година); 

• створення інсталяції «Голод 33-го – 

біль душі і пам’ять серця» 

27.11.2020 суспільних дисциплін, 

КК, керівник гуртка 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного краю. 

Національно-патріотичне 

виховання 

 

10 Співпраця з Національним технічним 

університетом України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»  

9-11 класи Протягом місяця Адміністрація Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

11 Проведення зустрічі з інспектором 

ВЗГУПП в м. Києві ДПП 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Ціннісне ставлення особистості 

до суспільства та держави. 

Громадське та превентивне 

виховання 
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ГРУДЕНЬ 

Всеукраїнська акція «16 днів без насильства»: 25.11.2020 – 10.12.2020  
25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок; 

1 грудня –  Всесвітній  день боротьби зі СНІДом; 

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства; 

3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями; 

5 грудня – Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку (Міжнародний день волонтерів); 

6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі; 

9 грудня – Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів; 

10 грудня – Міжнародний день прав людини. 

 

Тиждень «Анти-СНІД»: 30.11.2020 – 04.12.2020 

Всеукраїнський тиждень права:  07.12.2020 – 11.12.2020 

Декада фізики: 14.12.2020 – 24.12.2020 
01.12 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

06.12  – День Збройних Сил України 

07.12 – День місцевого самоврядування в Україні 

13.12 – День благодійності (в Україні) 

19.12  – День Святого Миколая 

19.12  – Міжнародний день допомоги бідним 

№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Термін 

виконання 

Відповідальний Напрям 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1 Складання плану виховної роботи на 

період зимових канікул 

5-11 класи До 24.12.2020 ЗВР  

2 Організація і проведення заходів під час 

зимових канікул, роботи гуртків та секцій 

(за окремим планом) 

Класні керівники 5-

11 класів, керівники 

гуртків, вихователі 

ГПД 

25.12.2020 – 

10.12.2020 

ЗВР  

3 Засідання  Ради  профілактики  

«Спільна робота  ліцею  та  сім’ї  щодо 

профілактики   дитячої бездоглядності та 

правопорушень» 

Рада профілактики Протягом місяця ЗВР, СП, ПП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

4 Проведення батьківських комунікацій  5-11 класи Протягом місяця Класні керівники, Ціннісне ставлення 
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практичний психолог особистості до суспільства та 

держави 

Громадське та превентивне 

виховання. 

Родинне виховання 

5 Аналіз  зайнятості  в  гуртках  категорій 

різних  дітей  (сиріт,  дітей, схильних до    

правопорушень) 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Правове виховання та 

профілактична робота з 

учнями. Соціальний захист 

6 Виявлення учнів, які потребують 

особливої педагогічної уваги та 

планування роботи з ними                            

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Правове виховання та 

профілактична робота з 

учнями. Соціальний захист 

7 Консультпункт:  

«Профілактика жорстокого ставлення до 

дітей», «Протидія булінгу» 

5 класи Протягом місяця ПП Правове виховання та 

профілактична робота з 

учнями. Соціальний захист 

8 Індивідуальні співбесіди з батьками тих 

учнів, які мають схильність до 

правопорушень 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Правове виховання та 

профілактична робота з 

учнями. Соціальний захист 

9 Аналіз  стану  відвідування  занять              

здобувачами освіти 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП, ПО Правове виховання та 

профілактична робота з 

учнями. Соціальний захист 

10 Аналіз виховної роботи за І семестр 

2020/2021 навчального року 

 Протягом місяця ЗВР  

11 Аналіз діяльності педагогічного колективу 

щодо профілактики правопорушень та 

інших негативних проявів серед ліцеїстів 

 Протягом місяця ЗВР  

12 Підсумок результатів контролю за 

відвідуванням  учнями  занять протягом 

першого семестру 

 Протягом місяця ЗВР  

13 Поточний контроль за веденням 

документації керівниками гуртків, 

вихователями ГПД 

 Протягом місяця ЗВР  

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Наради при заступникові  директора з 

виховної роботи: 

• виконання плану виховної роботи; 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом 

місяця, 

щочетверга 

ЗВР  
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• ефективність роботи соціального 

педагога; 

• планування виховної роботи на 

зимові канікули; 

• підготовка до педагогічної ради  

«Про стан відвідування учнями 

навчальних занять та ефективність 

заходів щодо запобігання пропусків 

уроків без поважних причин. Про 

стан превентивної освіти дітей в 

ліцеї» 

2 Співбесіда з класними керівниками про 

виконання планів виховної роботи 

Педагогічні 

працівники 

Зимові канікули ЗВР  

3 Засідання методичного об’єднання 

класних керівників із впровадження 

проблеми ліцею 

Педагогічні 

працівники 

Зимові канікули ЗВР  

ІІІ. ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

1 Розвиток учнівського самоврядування 

«Джем»: 

• засідання учнівського 

самоврядування; 

• виконання плану; 

• висвітлення подій у соціальних 

мережах та на сайті ліцею 

8-11 класи Протягом 

місяця, 

щоп’ятниці  

ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

 

2 Розгортання проєктів учнівського 

самоврядування: 

«Star of the lyceum - 2021»; 

«Миттєвості життя»; 

«Добра справа»; 

 

«Сортуй та розділяй» 

5-11 класи Кінцеві терміни: 

 

Січень 2021  

Квітень 2021  

Листопад 2020 – 

квітень 2021  

Жовтень 2020 –

травень  2021 

ЗВР, ПО, КК Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-
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патріотичне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання. Ціннісне 

ставлення до природи. 

Екологічне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 

3 Всеукраїнська акція «16 днів проти 

насильства»: 

• дебати «Що таке толерантність?»; 

• круглий стіл «Сім’я – простір без 

насильства»; 

• психологічний тренінг «Стоп 

насильству!» 

• виставка дитячих малюнків 

«Долоньки добра» 

• квест «Великі права маленької 

людини»; 

• Інтернет виставка-порада «Супер-

батьки»; 

• книжкова виставка «Скажемо 

насильству: «Ні!» 

 

 

9 класи 

 

10 класи 

 

7-8 класи 

 

5 класи 

 

5-6 класи 

 

5-11 класи 

 

5-11 класи 

25.11.2020 – 

10.12.2020 

 

 

ЗВР, ПП, СП, КК, 

ЗБ 

Чухрай Н.П. 

 

Швейцарський С.К. 

 

Швейцарський С.К. 

 

Гудим А.Д. 

 

Сухоцька Л.В. 

 

Швейцарський С.К. 

 

Алексєєнко Н.С. 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. 

Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

4 Тиждень «Анти-СНІД»: 

• зустріч із медичним працівником 

«Доросла розмова про ВІЛ/СНІД»; 

• класні години та бесіди: 

- «СНІД – загроза людству»; 

- «СНІД небезпечна хвороба 

ХХІ століття»; 

- «Ми проти СНІДу»; 

- «Ставлення оточуючих до 

ВІЛ – інфікованих людей»; 

5-11 класи 30.11.2020 – 

04.12.2020 

Класні керівники 5-11 

класів, ПО, СП 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя 
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- «Ми за здоровий спосіб 

життя» 

5 День Збройних Сил України: 

• спортивні змагання на тему: «Ми – 

майбутні захисники України»; 

• відвідування «Зали пам’яті» - 

меморіального комплексу на 

території Міністерства оборони 

України; 

• тематична виставка літератури; 

• створення експозиції «Українська 

армія. Батьки і діти» 

5-11 класи 30.11.2020 – 

04.12.2020 

Кафедра вчителів 

фізичної культури, 

вчитель «Захисту 

України»,  

кафедра вчителів 

історії, ЗБ 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання 

 

6 Всеукраїнський тиждень права:   

• 10 грудня - Всеукраїнський урок 

«Права людини» з нагоди 

проголошення Загальної декларації 

прав людини; 

• проведення фотовиставки «Права 

людини»;  

• виставка літератури правового 

змісту; 

• проведення конкурсу відеороликів 

присвячених правам людини; 

• взяти участь у «дні відкритих 

дверей» в органах виконавчої  

 

5-11 класи 

07.12.2020 – 

11.12.2020 

Кафедра вчителів 

суспільних дисциплін, 

КК, ПО, СП 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. 

Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

7 Декада фізики (за окремим планом)  7-11 класи 14.12.2020 – 

24.12.2020 

Кафедра вчителів 

фізики 

 

8 День Святого Миколая: 

• благодійна акція (проєкт «Добра 

справа»); 

• Всеукраїнська акція «Збережи 

ялинку»; 

• новорічний маскарад; 

• музичні перерви; 

5-11 класи 18.12.2020 – 

24.12.2020 

ПО, керівники гуртка, 

КК, рада учнівського 

самоврядування 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання. Ціннісне 

ставлення до природи. 

Екологічне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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• свято Святого Миколая 

(театрально-розважальна програма) 

виховання 

9 День учнівського самоврядування: 

• проведення STEM дослідів (учні 10-

х класів для учнів 5-9 класів); 

• STEM виставка учнівських робіт; 

• математичні квести для учнів 5-9 

класів; 

• STEM проекти 

8-11 класи 23.12.2020 ЗВР, ПО, КК, рада 

учнівського 

самоврядування, 

педагогічні 

працівники 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

 

10 Співпраця з Національним технічним 

університетом України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»  

9-11 класи Протягом місяця ЗВР Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

11 Проведення зустрічі з інспектором 

ВЗГУПП в м. Києві ДПП 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

12 Відео зустрічі із професіоналами 

(батьківське самоврядування) 

5-11 класи Протягом місяця Адміністрація, КК Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 
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СІЧЕНЬ 
2021 рік проголошено Організацією Об’єднаних Націй: 

• Міжнародним роком миру і довіри 

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/338 

• Міжнародним роком овочів і фруктів 

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/74/244 

• Міжнародним роком творчої економіки для сталого розвитку 

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/74/198 

Десятиріччя, проголошені ООН: 

2021–2030 рр. – Десятиріччя науки про океан в інтересах сталого розвитку 

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/72/73 

2021–2030 рр. – Десятиріччя Організації Об’єднаних Націй з відновлення екосистем 

Відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/284 

 

Декада англійської мови: 11.01.2021 – 22.01.2021 

Декада історії: 25.01.2021 – 05.02.2021 

Інженерний тиждень:  25.01.2021 – 29.01.2021 

 
22.01 – День Соборності України 

27.01 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

29.01  – День пам’яті Героїв Крут 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Термін 

виконання 

Відповідальний Напрям 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1 Проведення консультації класних 

керівників, керівників гуртків, лідерів 

учнівського самоврядування з питань 

планування виховної роботи 

Класні керівники 5-

11 класів, керівники 

гуртків, вихователі 

ГПД 

04.01.2021 – 

06.01.2021 

ЗВР  

2 Засідання  Ради  профілактики  

«Спільна робота  ліцею  та  сім’ї  щодо 

профілактики   дитячої бездоглядності та 

правопорушень» 

Рада профілактики Протягом місяця ЗВР, СП, ПП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

3 Проведення батьківських комунікацій: 5-11 класи До 11.01.2021  Класні керівники, Ціннісне ставлення 



27 
 

«Організація дистанційного навчання в 

період з 11.01.2021 по 22.01.2021» 

практичний психолог особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Родинне виховання 

4 Організація  роботи  гуртків,  секцій, групи 

продовженого дня.  

Класні керівники 5-

11 класів, керівники 

гуртків, вихователі 

ГПД 

До 11.01.2021 ЗВР Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. Фізичне 

виховання. Ціннісне ставлення 

особистості до культури та 

мистецтва. Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Національно- 

патріотичне виховання 

5 Складання та погодження графіків: 

• годин спілкування класних 

керівників; 

• роботи гуртків, секцій; 

• роботи групи продовженого дня 

Класні керівники 5-

11 класів, керівники 

гуртків, вихователі 

ГПД 

До 11.01.2021 ЗВР  

6 Здійснення психолого-педагогічного 

аналізу контингенту учнів з метою 

виявлення учнів, схильних до 

правопорушень, до вживання спиртних 

напоїв, наркотичних речовин. Вивчення 

умов проживання дітей, які потребують 

постійної уваги 

5-11 класи До 11.01.2021 СП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

7 Аналіз  стану  відвідування  занять              

здобувачами освіти 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП, ПО Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

8 Поточний контроль за веденням 

документації керівниками гуртків, 

вихователями ГПД 

 Протягом місяця ЗВР  

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Наради при заступникові директора з 

виховної роботи: 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом 

місяця, 

ЗВР  
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• аналіз планів виховної роботи 

класних керівників та планів роботи 

гуртків,  секцій; 

• аналіз перевірки класних журналів; 

• організація та проведення 

батьківських комунікацій; 

оформлення інформсторінок на 

сайті ліцею. 

• особливості роботи з обдарованими 

учнями  в умовах профільного 

навчання; 

• підготовка до  інженерного тижня; 

• залучення батьків до проєкту 

STEM-families; 

• про участь у заходах, присвячених 

Дню Соборності та вшануванню 

Героїв Крут 

щочетверга 

2 Співбесіда з класними керівниками із 

створення планів виховної роботи на ІІ 

семестр. 

Класні керівники 5-

11 класів 

До 11.01.2021 ЗВР  

3 Засідання методичного об’єднання 

класних керівників із впровадження 

проблеми ліцею 

Класні керівники 5-

11 класів 

До 11.01.2021 ЗВР  

ІІІ. ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

1 Розвиток учнівського самоврядування 

«Джем»: 

• засідання учнівського 

самоврядування; 

• виконання плану; 

• висвітлення подій у соціальних 

мережах та на сайті ліцею 

8-11 класи Протягом 

місяця, 

щоп’ятниці  

ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

 

2 Розгортання проєктів учнівського 

самоврядування: 

«Star of the lyceum - 2021»; 

«Миттєвості життя»; 

5-11 класи Кінцеві терміни: 

 

Січень 2021  

Квітень 2021  

ЗВР, ПО, КК Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 
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«Добра справа»; 

 

«Сортуй та розділяй» 

Листопад 2020 – 

квітень 2021  

Жовтень 2020 –

травень  2021 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. Ціннісне 

ставлення до історичних, 

культурних і духовних 

надбань рідного краю. 

Національно-патріотичне 

виховання. Ціннісне 

ставлення до мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання. Ціннісне 

ставлення до природи. 

Екологічне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 

3 «Колядки та щедрівки нашої родини» 5-9 класи 11.01.2021 – 

15.01.2021 

Класні керівники  

Керівники гуртків 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. Художньо-

естетичне виховання 

4 Декада англійської мови: 

• Найкращий перекладач/Найкращий 

коментар. 

• Експерт по граматиці. 

• Найпереконливіша промова 

• Онлайн вікторина «Перевір свої 

знання» 

• Найцікавіші факти із історії 

англомовних країн.  

• Що означають ці скорочення 

(вікторина) 

 

 

11 класи 

 

 

 

10 класи 

 

 

9 класи 

 

11.01.2021 – 

23.01.2021 

 

 

Кафедра іноземних 

мов 
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• Кумедна граматика 

• Математика і англійська мова 

• Що таке PUNS?   

• Звички здорового харчування. 

Вікторина 

• Англійські прислів’я. Знайди 

відповідне українське прислів’я 

• Відгадай загадку 

 

 

7-8 класи 

 

6 класи 

 

 

5 класи 

5 Інженерний тиждень: 

• інженерний урок «Глобальні 

проблеми та як інженери їх 

допомагають вирішувати» 

• інженерні змагання 

 

• виставка «Інженерний тиждень»  

5-11 класи 

 

 

 

5-11 класи 

 

5-11 класи 

25.01.2021 - 

29.01.2021 

 

 

25.01.2021 - 

28.01.2021 

28.01.2021 - 

29.01.2021 

Класні керівники 5-11 

класів. 

 

 

Учителі предметів 

 

Учителі предметів 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання  

6 Декада історії: 

• історичний проект «Шлях до 

соборної України»; 

• 27 січня до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту єдина 

виховна година 

• перегляд фільму «Крути 1918»; 

• просвітницька акція «Крути. 

Пишемо історію» 

• історична вікторина «Згадати все» 

(підготовка до ЗНО); 

 

 

7-10 класи 

 

10-11 класи 

 

 

5-11 класи 

 

11 класи 

25.01.2021 - 

29.01.2021 

 

Кафедра суспільних 

наук, класні керівники 

5-11 класи 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання. 

7 Співпраця з Національним технічним 

університетом України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» та Київським національним 

торговельно-економічним університетом 

9-11 класи Протягом місяця ЗВР Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

8 Проведення зустрічі з інспектором 

ВЗГУПП в м. Києві ДПП 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 
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превентивне виховання 

9 Відео зустрічі із професіоналами 

(батьківське самоврядування) 

5-11 класи Протягом місяця Адміністрація, КК Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

ЛЮТИЙ 

Декада історії: 25.01.2021 – 05.02.2021 

Декада інформатики: 08.02.2021 – 19.02.2021 

Декада правових знань: 22.02.2021 – 05.03.2021 

 
10.02 – День безпечного Інтернету 

17.02 – День спонтанного прояву доброти 

20.02  – День Героїв Небесної Сотні 

25.02 – 150 років від дня народження Лесі Українки 

№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Термін 

виконання 

Відповідальний Напрям 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1 Контроль дотримання Правил поведінки 

здобувачів освіти: початок навчальних 

занять без запізнень. 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

2 Підготовка до виставки,  присвяченої  

хвильовому зануренню 

здоров’язберігаючого проєкту: «Твоє 

здоров’я у твоїх руках» 

Педагогічні 

працівники, що 

викладають у 5-11 

класах, класні 

керівники  

Протягом місяця ЗВР Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя 

 

3 Засідання Ради профілактики «Спільна 

робота ліцею та сім’ї щодо профілактики 

дитячої бездоглядності та правопорушень» 

Рада профілактики Протягом місяця ЗВР, СП, ПП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

4 Діагностика інтересів, нахилів, здібностей 

учнів 9-х класів з метою вибору профілю 

навчання. 

9 класи Протягом місяця Класні керівники, 

практичний психолог 

Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

5 Анкетування учителів, батьків, учнів щодо 

роботи ліцею у наступному навчальному 

році. Пропозиції та побажання. 

5-10 класи Протягом місяця ЗВР, ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

6 Бесіди з батьками щодо попередження 

насильства в сім’ї «Розгляд  ситуацій, що 

5-11 класи Протягом місяця КК, ЗВР, СП, ПП Правове виховання та 

профілактична робота із 
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провокують прояви насильства з боку 

батьків. Допомога в розв’язанні домашніх 

конфліктів» 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

7 Консультпункт:  

«Профілактика жорстокого ставлення до 

дітей», «Протидія булінгу» 

5-11 класи Протягом місяця СП, ПП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

8 Індивідуальні співбесіди з батьками тих 

учнів, які мають схильність до 

правопорушень 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

9 Аналіз  стану  відвідування  занять              

здобувачами освіти 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП, ПО Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

10 Виконання планів виховної роботи 

класними керівниками 

 Протягом місяця ЗВР  

11 Поточний контроль за веденням 

документації керівниками гуртків, 

вихователями ГПД 

 Протягом місяця ЗВР  

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Наради при заступникові  директора з 

виховної роботи: 

• стан відвідування учнями 

навчальних занять;  

• підготовка та проведення тижня 

профорієнтації «Вибір професії – 

вибір майбутнього» ; 

• залучення батьківської громади та 

вищих навчальних закладів до 

проведення  профорієнтаційного 

тижня; 

• Про підготовку заходів до Дня 

Героїв Небесної Сотні; 

• про заходи з профілактики 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом 

місяця, 

щочетверга 

ЗВР  
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правопорушень; 

•  про реалізацію антибулінгової 

програми у класах 

2 Співбесіда з класними керівниками про 

виконання планів виховної роботи 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

ІІІ. ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

1 Розвиток учнівського самоврядування 

«Джем»: 

• засідання учнівського 

самоврядування; 

• виконання плану; 

• висвітлення подій у соціальних 

мережах та на сайті ліцею 

8-11 класи Протягом 

місяця, 

щоп’ятниці  

ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

 

2 Розгортання проєктів учнівського 

самоврядування: 

«Star of the lyceum - 2021»; 

«Миттєвості життя»; 

«Добра справа»; 

 

«Сортуй та розділяй» 

5-11 класи Кінцеві терміни: 

 

Січень 2021  

Квітень 2021  

Листопад 2020 – 

квітень 2021  

Жовтень 2020 –

травень  2021 

ЗВР, ПО, КК Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання. Ціннісне 

ставлення до природи. 

Екологічне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 

3 Декада історії:  25.01.2021 - Кафедра суспільних Ціннісне ставлення 
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• історичний проект «Шлях до 

соборної України»; 

• історична вікторина «Згадати все» 

(підготовка до ЗНО) 

 

7-10 класи 

 

11 класи 

05.02.2021 

 

наук, класні керівники 

5-11 класи 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання 

4 День Святого Валентина: 

• фотоконкурс «З любов’ю в 

серці…»; 

• майстер-клас із виготовлення 

валентинок; 

• «Пошта кохання» (сервіс обміну 

валентинками); 

• музичні перерви «Музика любові»; 

• відеопривітання «Скільки років 

кохаю, а закохуюсь в тебе щодня» 

 

5-11  

 

08.02.2021 – 

12.02.2021 

 

 

РС «Джем», ПО Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. Художньо-

естетичне виховання 

6 Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні: 

- онлайн-екскурсія до Інформаційно-

виставковий центру Музею 

Майдану; 

- просвітницька акція «Невтрачене 

покоління»; 

- хвилина пам’яті за Небесною 

Сотнею 

5-11 класи 

 

 

 

 

17.02.2021 - 

19.02.2021 

 

 

 

Кафедра суспільних 

наук. 

Класні керівники 5-11 

класів 

 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання 

7 Акція та заходи до Дня спонтанного 

прояву доброти 

 

5-11 класи 17.02.2021 Класні керівники,  

ПО 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

8 Декада інформатики: 

• конкурс «Інфознайка»; 

• участь у Всеукраїнському конкурсі 

з інформатики «БОБРЕНЯ»; 

5-11 класи 08.02.2021 – 

19.02.2021 

Вчителі інформатики Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 
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• фестиваль кінопроєктів  (конкурс 

буктрейлерів, виконаних за 

допомогою презентації та 

відеоредактора); 

• інформаційний квест «Алгоритми 

та виконавці»; 

• традиційний конкурс «Олімпіс-

інформаційні технології»; 

• лекція « Цікавий Лінукс»; 

• відвідування Віртуального  музею; 

• конкурс комп’ютерних малюнків 

«Найкраща ілюстрація»; 

• перегляд учнівських творчих 

проєктів; 

• перегляд проєктів, створених 

учнями 11-х класів за QR-кодами; 

• перегляд найкращих комп’ютерних 

робіт «Безпечний Інтернет»; 

• майстер-клас «Створення 3D 

моделей»; 

• майстер-клас «Використання Uniti 

3D  для створення моделей»; 

• екскурс в минуле «Обчислювальні 

пристрої» ; 

• заняття «Створення сайтів»; 

• заняття «Нові інструменти для 

сайтобудування»; 

• лекція «Нові  ігрові стратегії»; 

• відкритий захист науково-

дослідницьких робіт учасників 

МАН перед учнями школи; 

• майстер-клас «Створення сцени, 

або рухомої анімації у SFM»; 

• лекція «Програмування, 
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перспективи розвитку» 

9 Декада правових знань:  

• правовий інтерактивний конкурс»; 

• квест «Чим може пишатись 

українець»;  

• виставка літератури правового 

змісту; 

• зустріч з інспектором ВЗГУПП в м. 

Києві ДПП 

 

7-9 класи 

 

10-11 класи 

 

 

5-11 класи 

22.02.2021 – 

05.03.2021 

Кафедра вчителів 

суспільних дисциплін, 

КК, ПО 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. Правове 

виховання та профілактична 

робота із здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

10 Міжнародний день рідної мови: 

• книжкова виставка «І там, де 

звучить рідна мова, живе 

український народ» 

• ерудит-лото до Міжнародного дня 

рідної мови «Мова – правдивий 

свідок історії!» 

5-11 класи 22.02.2021 – 

23.02.2021 

Учителі української 

мови 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання 

11 25 лютого – 150 років від дня 

народження Лесі Українки:  

• літературно-музична композиція 

«Нехай мої струни дзвенять, нехай 

мої пісні лунають!» (6 класи); 

• колективне плетіння віночка 

пам’яті «У подарунок Лесі» (7-В 

клас); 

• виконання пісень, покладених на 

вірші Лесі Українки (5-7 класи);  

• літературно-музична композиція 

«Леся Українка і музика» (7-Б 

клас); 

• фрагмент вистави Лесі Українки 

«Лісова пісня» (10-А клас); 

• музичні перерви (прослуховування 

пісень, покладених на вірші Лесі 

5-11 класи 24.02.2021 – 

05.03.2021 

Учителі української 

мови та літератури. 

ЗВР, ПО, КК, рада 

учнівського 

самоврядування  

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання.  

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання 
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Українки) (5-11 класи); 

• конкурс-вікторина «Лесин віночок» 

(за творами Лесі Українки) (5-7 

класи); 

• перегляд кінофільмів: «Леся 

Українка (фільм із циклу «Великі 

українці»); «Цікаві факти про Лесю 

Українку»; «Стежками Лесі 

Українки»; «Іду до тебе» (5-11 

класи); 

• тематичні уроки до 150-річчя з дня 

народження Лесі Українки (5-11 

класи); 

• створення відеофільму про 

святкування ювілею Лесі Українки 

у стінах ліцею; 

• створення композиційного арт-

простору «Лісова пісня» (гурток 

«Витинанка»); 

• колективні читання поезії Лесі 

Українки (5-11 класи) 

12 Співпраця з Національним технічним 

університетом України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» та Київським національним 

торговельно-економічним університетом 

9-11 класи Протягом місяця ЗВР Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

13 Відео зустрічі із професіоналами 

(батьківське самоврядування) 

5-11 класи Протягом місяця Адміністрація, КК Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 
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БЕРЕЗЕНЬ 

Декада правових знань: 22.02.2021 – 05.03.2021 

Декада математики: 08.03.2021 – 19.03.2021 

Тиждень біології: 29.03.2021 – 02.04.2021 

 
08.03 – Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир 

09.03 – День народження Т.Г. Шевченка 

14.03 – День українського добровольця 

20.03 – Міжнародний день Землі – Рівнодення 

20.03 – Міжнародний день щастя 

21.03 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 

22.03 – Міжнародний день водних ресурсів  

27.03 – Міжнародний день театру  

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Термін 

виконання 

Відповідальний Напрям 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1 Складання плану виховної роботи на 

період весняних канікул 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

2 Організація і проведення заходів під час 

весняних канікул, роботи гуртків та секцій 

(за окремим планом) 

    

3 Підготовка до виставки,  присвяченої  

хвильовому зануренню 

здоров’язберігаючого проєкту: «Твоє 

здоров’я у твоїх руках» 

Педагогічні 

працівники, що 

викладають у 5-11 

класах, класні 

керівники  

Протягом місяця ЗВР Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. 

 

4 Засідання  Ради  профілактики  

«Спільна робота  ліцею  та  сім’ї  щодо 

профілактики   дитячої бездоглядності та 

правопорушень» 

Рада профілактики Протягом місяця ЗВР, педагог-

організатор 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

5 Проведення уроків «Формула щастя» та 5-11 класи Протягом місяця СП Ціннісне ставлення до себе. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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«Цінність життя» Формування здорового 

способу життя. 

6 Анкетування учителів, батьків, учнів щодо 

роботи ліцею у наступному 

навчальному році. Пропозиції та 

побажання 

5-10 класи Протягом місяця ЗВР, СП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

7 Бесіди з батьками щодо попередження 

насильства в сім’ї «Розгляд  ситуацій, що 

провокують прояви насильства з боку 

батьків. Допомога у розв’язанні домашніх 

конфліктів» 

5-11 класи Протягом місяця КК, ЗВР, СП, ПП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

8 Консультпункт:  

«Профілактика жорстокого ставлення до 

дітей», «Протидія булінгу» 

5-11 класи Протягом місяця СП, ПП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

9 Індивідуальні співбесіди з батьками тих 

учнів, які мають схильність до 

правопорушень 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

10 Аналіз  стану  відвідування  занять              

здобувачами освіти 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП, ПО Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

11 Виконання планів виховної роботи 

класними керівниками 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР  

12 Поточний контроль за веденням 

документації керівниками гуртків, 

вихователями ГПД 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР  

13 Психолого-педагогічний моніторинг 5-9 

класів  

5-9 класи Протягом місяця ПП  

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Наради при заступникові  директора з 

виховної роботи: 

• організація та проведення 

батьківських комунікацій у класах; 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом 

місяця, 

щочетверга 

ЗВР  
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• анкетування учасників освітнього 

процесу, щодо планування на 

наступний рік: які творчі проекти 

хотіли б здійснити та гуртки;  

• творчий проект «Star of the lyceum - 

2021»; 

• рівень міжособистісних стосунків в 

учнівському колективі; 

• планування виховної роботи на 

весняні канікули; 

•  про реалізацію антибулінгової 

програми у класах 

2 Співбесіда з класними керівниками про 

виконання планів виховної роботи. 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

3 Психолого-педагогічні консиліуми 5-9 

класів 

Педагогічні 

працівники 

22.03.2021-

24.03.2021 

ПП  

4 Засідання методичного об’єднання 

класних керівників із впровадження 

проблеми ліцею 

Класні керівники 5-

11 класів 

До 31.03.2021 ЗВР  

ІІІ. ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

1 Розвиток учнівського самоврядування 

«Джем»: 

• засідання учнівського 

самоврядування; 

• виконання плану; 

• висвітлення подій у соціальних 

мережах та на сайті ліцею 

8-11 класи Протягом 

місяця, 

щоп’ятниці  

ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

 

2 Розгортання проєктів учнівського 

самоврядування: 

 «Миттєвості життя»; 

«Добра справа»; 

 

«Сортуй та розділяй» 

5-11 класи Кінцеві терміни: 

 

Квітень 2021  

Листопад 2020 – 

квітень 2021  

Жовтень 2020 –

травень  2021 

ЗВР, ПО, КК Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. Ціннісне 

ставлення до історичних, 
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культурних і духовних 

надбань рідного краю. 

Національно-патріотичне 

виховання. Ціннісне 

ставлення до мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання. Ціннісне 

ставлення до природи. 

Екологічне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 

3 Декада правових знань:  

• правовий інтерактивний конкурс»; 

• квест «Чим може пишатись 

українець»;  

• виставка літератури правового 

змісту; 

• зустріч з інспектором ВЗГУПП в   

м. Києві ДПП 

 

7-9 класи 

 

10-11 класи 

 

 

5-11 класи 

01.03.2021 – 

05.03.2021 

Кафедра вчителів 

суспільних дисциплін, 

КК, ПО 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. Правове 

виховання та профілактична 

робота із здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

4 Шевченківські дні: 

• літературні посиденьки за програмою 

ЗНО з літератури 

• перегляд художнього фільму 

«Тарас. Повернення» 

• відвідування Національного музею 

Тараса Шевченка 

• колаж «Шевченко та сучасність» 

 

5-11 класи 

 

09.03.2021 – 

12.03.2021 

 

 

Учителі української 

мови 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. Ціннісне 

ставлення до мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання 

6 Творчий проект «Star of the lyceum - 

2021» 

 

5-11 класи 

 

 

 

 

17.02.2021 - 

19.02.2021 

 

 

 

Кафедра суспільних 

наук. 

Класні керівники 5-11 

класів 

 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до 



43 
 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання 

7 Декада математики: 

• усні журнали про історичні постаті 

математиків українців «Жінки в 

науці»; 

• вікторина «Задачі софізми»; 

• конкурс малюнків про число π 

• «Математика та поезія» - 

бібліотечний урок; 

• віртуальні екскурсії до вищих 

навчальних закладів; 

• математичні бої; 

• захист проєктів «Фінансова 

математика»; 

• конкурс творів есе на тему: «Я і 

математика», «Математика в моїй 

сім’ї» 

5-11 класи 08.03.2021 – 

19.03.2021 

Кафедра математики 

та інформатики 

Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

8 День учнівського самоврядування в 

ліцеї 

 

8-11 класи 19.03.2021 ЗВР, ПО, КК, рада 

учнівського 

самоврядування, 

педагогічні 

працівники 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

 

9 До Міжнародного дня водних ресурсів 

класні години: «Екологічні пріоритети 

цивілізації ХХІ століття», «Вода 

джерельна – то бальзам»  

5-11 класи 15.03.2021-

19.03.2021 

Класні керівники Ціннісне ставлення до 

природи. Екологічне 

виховання 

 

10 27 березня – Міжнародний день театру:  

• відвідування театрів; 

• звіт гуртка «Акторська 

майстерність» 

5-11 класи 22.03.2021 – 

26.03.2021 

КГ, КК, ПО Ціннісне ставлення до 

мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання 

11 Тиждень біології 

• «Її величність - природа!» 

 

 

29.03.2021 – 

02.04.2021 

Учителі біології Ціннісне ставлення до 

природи. Екологічне 
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Відкриття тижня біології; 

• проведення вікторини «Незвичайні 

тварини»;  

• виставка інформаційних матеріалів 

за тематикою «Рекорди Гіннеса»; 

• підготовка до випуску екологічної 

газети «Рослини і тварини з 

Червоної книги»; 

• конкурс на краще повідомлення про 

домашніх тварин на тему «Мій 

лагідний і ніжний друг» ; 

• виставка малюнків «Все навкруги - 

наш світ»; 

• усний журнал «Екзотичні фрукти»; 

• інтерактивна гра – квест «Пошук 

скарбів»;  

• веселі завдання з біології; 

• усний журнал «Зелена аптека» 

 

7 класи 

 

 

8 класи 

 

9-10 клас 

 

 

7 класи 

 

 

5 класи 

 

6 класи 

5-11 класи 

 

 

 

виховання 

12 Співпраця з Національним технічним 

університетом України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» та Київським національним 

торговельно-економічним університетом 

9-11 класи Протягом місяця ЗВР Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

13 Відео зустрічі із професіоналами 

(батьківське самоврядування) 

5-11 класи Протягом місяця Адміністрація, КК Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 
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КВІТЕНЬ 

Тиждень біології: 29.03.2021 – 02.04.2021 

Всеукраїнський тиждень громадського здоров’я: 05.04.2021 – 09.04.2021 

Тиждень правових знань: 12.04.2021 – 16.04.2021 

Тиждень географії: 19.04.2021 – 23.04.2021 

Декада родинного виховання: 26.04.2021 – 07.05.2021 
 

01.04 – День сміху 

01.04 – Міжнародний день птахів 

02.04 – Міжнародний день дитячої книги 

07.04 – Всесвітній день здоров’я 

17.04 – Український День навколишнього середовища (День довкілля) 

22.04 – Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародний день Землі) 

26.04 – Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу 

№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Термін 

виконання 

Відповідальний Напрям 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1 Аналіз роботи класних керівників та 

працівників школи з питання 

профорієнтації 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

2 Зустріч підлітків, які схильні до 

правопорушень, із практичним психологом 

на тему: «Моральність та аморальність 

вчинку» 

7-10 класи Протягом місяця ПП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

3 Підготовка до виставки, присвяченої 

хвильовому зануренню 

здоров’язберігаючого проєкту: «Твоє 

здоров’я в твоїх руках» 

Педагогічні 

працівники, що 

викладають у 5-11 

класах, класні 

керівники  

Протягом місяця ЗВР Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя 

 

4 Засідання  Ради  профілактики  

«Спільна робота  ліцею  та  сім’ї  щодо 

профілактики   дитячої бездоглядності та 

правопорушень» 

Рада профілактики Протягом місяця ЗВР, СП, ПП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
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5 Батьківські комунікації щодо 

організованого закінчення  навчального 

року та проведення державної підсумкової 

атестації в 9-11 класах 

5-11 класи Протягом місяця КК Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

6 Консультпункт:  

«Профілактика жорстокого ставлення до 

дітей», «Протидія булінгу» 

5-11 класи Протягом місяця СП, ПП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

7 Індивідуальні співбесіди з батьками тих 

учнів, які мають схильність до 

правопорушень 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

8 Аналіз  стану  відвідування  занять              

здобувачами освіти 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП, ПО Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

9 Виконання планів виховної роботи 

класними керівниками 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР  

10 Поточний контроль за веденням 

документації керівниками гуртків, 

вихователями ГПД 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР  

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Наради при заступникові  директора з 

виховної роботи: 

• проведення Дня цивільного 

захисту; 

• підготовка до дня занурення 

«Вплив паління на організм 

людини. Всесвітній день здоров’я»; 

• діяльність ліцейського 

самоврядування; 

• організація виборів учнівського 

самоврядування; 

• участь ліцеїстів у заходах з охорони 

довкілля;  

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом 

місяця, 

щочетверга 

ЗВР  
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•  участь у заходах, присвячених дню 

пам’яті аварії на ЧАЕС «Чорнобиля 

дзвін»; 

• про роботу з обдарованими дітьми ; 

• проведення: декади родинного 

виховання, Дня пам’яті та 

примирення, проєкту «Миттєвості 

життя» 

2 Співбесіда з класними керівниками про 

виконання планів виховної роботи 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

ІІІ. ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

1 Розвиток учнівського самоврядування 

«Джем»: 

• засідання учнівського 

самоврядування; 

• виконання плану; 

• висвітлення подій у соціальних 

мережах та на сайті ліцею 

8-11 класи Протягом 

місяця, 

щоп’ятниці  

ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

 

2 Звітування за  проєктами учнівського 

самоврядування: 

 «Миттєвості життя»; 

«Добра справа»; 

 

«Сортуй та розділяй» 

5-11 класи Кінцеві терміни: 

 

Квітень 2021  

Листопад 2020 – 

квітень 2021  

Жовтень 2020 –

травень  2021 

ЗВР, ПО, КК Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання. Ціннісне 

ставлення до природи. 
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Екологічне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 

3 Тиждень біології: 

• представлення міні-проектів 

«Біотехнологія – наука 

майбутнього»; 

• захист рефератів (диспут) 

«Боротьба протилежностей»; 

• розв’язування кросвордів, ребусів, 

загадок; 

• інтелект-шоу «Еврика» ; 

• диспут «Молодь! Зроби свій вибір» 

 

 

10-11 класи 

 

 

 

 

6 класи 

 

8-10 класи 

29.03.2021 – 

02.04.2021 

Учителі біології Ціннісне ставлення до 

природи. Екологічне 

виховання 

 

4 Квест «Сміх. Емоції. Здоров’я» 5-11 класи 

 

01.04.2021 

 

ЗВР, ПО Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя 

6 Всеукраїнський тиждень громадського 

здоров’я:  

• соціальний відеоролик: «Найбільше 

щастя у житті – здоров’я»; 

• день хвильового занурення: 

«Вплив паління на організм 

людини. Всесвітній день 

здоров’я»; 

• відео-поради батьків: «Правила 

здорового харчування»; 

• спортивні змагання учнів 5-11 

класів; 

• виставка літератури у бібліотеці 

«Все про здоров’я»; 

• класні години: «Складові здоров’я» 

 

 

5-11 класи 

 

 

05.04.2021 – 

09.04.2021 

 

ЗВР, ПО, педагогічні 

працівники, РС 

Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя 

7 Тиждень правових знань:  

• виставка літератури «Наші права» 

 

5-11 класи 

 

12.04.2021 – 

16.04.2021 

Кафедра вчителів 

суспільних дисциплін, 

КК, ПО 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і 

держави. Громадське та 
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• правовий марафон «У країні 

Феміди»; 

• юридична вікторина «Куди 

звернутися»; 

• зустріч з інспектором ВЗГУПП в м. 

Києві ДПП 

 

 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. Правове 

виховання та профілактична 

робота із здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

8 Всесвітній день Матері-Землі 

(Міжнародний день Землі): 

• екологічні акції: «Збережемо 

дерево» та «Збережемо планету»;  

• проєкт «Сортуй та розділяй»; 

• фотоконкурс «Мати-Земля» 

5-11 класи 19.04.2021 - 

23.04.2021 

Класні керівники Ціннісне ставлення до 

природи. Екологічне 

виховання 

 

9 Заходи  до річниці трагедії на ЧАЕС 

«Дзвони пам’яті» 

5-11 класи 

 

 

 

26.04.2021 

 

 

 

ПО. Кафедра 

суспільних наук. 

Класні керівники 5-11 

класів 

Ціннісне ставлення до 

природи. Екологічне 

виховання 

10 Тиждень географії:  

• фотоконкурс на тему «Є в природі 

чудеса»; 

• географічна гра «Світова скарбниця 

рекордів»; 

• фото-конкурс «Мої мандри 

ріднокраєм»; 

• мандрівка в країну Кросвордію; 

• географічний квест «Навколо світу 

за одну годину»; 

• захист навчальних проектів «Нас 

об’єднує географія»; 

• квест «Зберемо веселку»; 

• географічний футбол 

 

5-8 класи 

 

19.04.2021 – 

23.04.2021 

 

Учителі географії Ціннісне ставлення до 

природи. Екологічне 

виховання 

11 Декада родинного виховання:  

• конкурсом малюнків та 

фотоконкурс  «Знайомтесь – це моя 

родина, частинка Батьківщини – 

5-11 класи 26.04.2021 – 

07.05.2021 

Класні керівники 5-11 

класів 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. 

Правове виховання та 
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України»; 

• години спілкування «Моя родина – 

мій скарб»; 

• родинне свято «Традиції моєї 

родини»; 

• години психолога з елементами 

тренінгу: «З любов’ю до батьків», 

«Моральні основи сім’ї. Еволюція 

сімейних відносин»; 

• виставка-інсталяція «Великодні 

мотиви» 

профілактична робота з 

учнями. Соціальний захист. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання 

12 Співпраця з Національним технічним 

університетом України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» та Київським національним 

торговельно-економічним університетом 

9-11 класи Протягом місяця ЗВР Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

13 Відео зустрічі із професіоналами 

(батьківське самоврядування) 

5-11 класи Протягом місяця Адміністрація, КК Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання 
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ТРАВЕНЬ 

Декада родинного виховання: 26.04.2021 – 07.05.2021 

Тиждень єдності народів «Наш вибір – Європа»: 10.05.2021 – 14.05.2021 

Звіт гуртків: 03.05.2021 – 21.05.2021 

Тиждень профорієнтації «Вибір професії – вибір майбутнього»: 17.05.2021 – 21.05.2021 

Тиждень безпеки життєдіяльності «Безпека як життєва необхідність»: 24.05.2021 – 28.05.2021 

01.05 – Міжнародний  день праці 

08.05 – День Пам’яті та Примирення 

09.05 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

09.05 – День матері 

09.05 – День Європи 

14.05 – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни 

15.05 – Міжнародний день сім’ї 

15.05 – День Європи в Україні 

16.05 – День пам’яті жертв політичних репресій 

18.05 – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу 

18.05 – Міжнародний день музеїв 

20.05 – День вишиванки 

28.05 – Свято останнього дзвінка 

30.05 – День міста Київ 

№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Термін 

виконання 

Відповідальний Напрям 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1 Аналіз роботи класних керівників та 

працівників школи з питання 

профорієнтації 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

2 Співбесіди з дітьми, що потребують 

особливої педагогічної уваги з метою 

з’ясування місця їх перебування в літній 

період 

5-10 класи Протягом місяця ПП, СП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

3 Нагородження переможців районних та 

обласних етапів МАНу, Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із базових предметів, 

5-11 класи  28.05.2021 А  
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спортивних змагань та конкурсів 

4 Засідання  Ради  профілактики  

«Спільна робота  ліцею  та  сім’ї  щодо 

профілактики   дитячої бездоглядності та 

правопорушень» 

Рада профілактики Протягом місяця ЗВР, СП, ПП Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

5 Батьківські комунікації щодо 

організованого закінчення  навчального 

року 

5-8, 10 класи Протягом місяця КК  Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

6 Консультпункт:  

«Профілактика жорстокого ставлення до 

дітей», «Протидія булінгу» 

5-11 класи Протягом місяця ПП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

7 Індивідуальні співбесіди з батьками тих 

учнів, які мають схильність до 

правопорушень 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

8 Аналіз  стану  відвідування  занять              

здобувачами освіти 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР, СП, ПО Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

9 Аналіз виховної роботи за 2020/2021 

навчальний рік 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР  

10 Аналіз діяльності педагогічного колективу 

щодо профілактики правопорушень та 

інших негативних проявів серед ліцеїстів 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР  

11 Підсумок результатів контролю за 

відвідуванням учнями занять протягом 

першого семестру 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР  

12 Поточний контроль за веденням 

документації керівниками гуртків, 

вихователями ГПД 

5-11 класи Протягом місяця ЗВР  

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Наради при заступникові  директора з 

виховної роботи: 

 

Класні керівники 5-

 

Протягом 

 

ЗВР 
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• про підготовку та проведення 

заходів з безпеки життєдіяльності 

«Безпека як життєва необхідність»; 

• про підготовку та проведення 

тижня родинного виховання; 

• про проведення тижня єдності 

народів «Наш вибір – Європа»; 

• аналіз виконання виховних планів. 

Планування виховної роботи на 

2021 – 2022 н. р. 

• про стан відвідування учнями 

навчальних занять 

11 класів місяця, 

щочетверга 

2 Методичні поради класним керівникам 

щодо проведення профорієнтаційної  

роботи з учнями, схильними до 

правопорушень 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

3 Аналіз виконання планів виховної роботи 

й проведення моніторингу діяльності 

класних керівників 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

4 Вивчення громадської думки, ідей і 

пропозицій щодо планування виховної 

роботи ліцею на новий навчальний рік 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

5 Підсумкове засідання МО класних 

керівників, обговорення проекту річного 

плану виховної роботи ліцею на 2021 – 

2022 н. р. 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

6 Цільовий інструктаж учнів з безпеки 

життєдіяльності під час літнього 

відпочинку 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

ІІІ. ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

1 Розвиток учнівського самоврядування 

«Джем»: 

• вибори учнівського 

самоврядування; 

• планування на 2021-2022 н.р. 

8-11 класи Протягом місяця ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 
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2 Звітування за  проєктами учнівського 

самоврядування: 

 «Сортуй та розділяй» 

5-11 класи Кінцеві терміни: 

Жовтень 2020 –

травень  2021 

ЗВР, ПО, КК Ціннісне ставлення до 

природи. Екологічне 

виховання. 

3 Декада родинного виховання:  

• конкурсом малюнків та 

фотоконкурс  «Знайомтесь – це моя 

родина, частинка Батьківщини – 

України»; 

• години спілкування «Моя родина – 

мій скарб»; 

• родинне свято «Традиції моєї 

родини», «День матері»; 

• години психолога з елементами 

тренінгу: «З любов’ю до батьків», 

«Моральні основи сім’ї. Еволюція 

сімейних відносин»; 

• виставка-інсталяція «Великодні 

мотиви» 

5-11 класи 05.05.2021 – 

07.05.2021 

Класні керівники 5-11 

класів 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. 

Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист. 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. Художньо-

естетичне виховання 

4 Участь у І (міському) етапі військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

9-10 класи 

 

Протягом місяця 

 

ЗВР, ПО, УЗУ Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання 

5 День пам’яті та примирення.  

• відвідування «Зали Пам’яті»; 

• зустріч учнів 10-11-х класів з 

військовослужбовцями, які 

проходять службу в Збройних силах 

України, учасниками АТО; 

• Всеукраїнська акція «Маки 

пам’яті»; 

• відвідування «Національного музею 

історії України у Другій світовій 

 

5-11 класи 

 

 

05.05.2021 – 

10.05.2021 

 

ЗВР, УЗУ, УІ, ПО Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання 
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війні. Меморіального комплексу» 

6 Тиждень профорієнтації «Вибір професії 

– вибір майбутнього»:  

• психологічний тренінг «Як 

визначити свої професійні 

можливості, щоб не стати 

безробітним»; 

• виставка малюнків «Я мрію 

бути…»; 

• заочна екскурсія «Професії 

майбутнього. STEM – професії»; 

• круглий стіл «Від бізнес-ідеї до 

власної справи»; 

• професіографічні екскурсії на 

підприємства та ЗВО 

 

5-10 класи 

 

 

 

17.05.2021 – 

21.05.2021 

 

ЗВР, ПП, КК, ПО Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Родинне 

виховання. 

Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

7 Тиждень єдності народів «Наш вибір – 

Європа»:  

• віртуальні подорожі до країн 

Європи; 

• фотоколаж «До Дня Європи»; 

• онлайн подорож «Європейська 

Україна»»;  

• кулінарна гра «Страви європейської 

кухні»;  

• онлайн вікторина «Загадкова 

Європа» 

 

5-11 класи 

10.05.2021 –

14.05.2021 

 

Учителі історії, ПО, 

класні керівники 5-11 

класів 

Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

 

8 День пам’яті жертв політичних репресій 

Години історичної пам’яті: «Жертви 

політичних репресій», «Уроки минулого», 

«Биківнянська трагедія», «Реабілітовані 

історією» 

9-11 класи 

 

 

 

 

13.05.2021 – 

14.05.2021 

 

 

 

ПО. 

Кафедра суспільних 

наук. 

Класні керівники 5-11 

класів 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання 

9 День пам’яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу та День 

боротьби за права кримськотатарського 

народу: 

8-11 класи 

 

18.05.2021 

 

ПО. 

Кафедра суспільних 

наук. 

Класні керівники 5-11 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-
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• єдиний урок «Геноцид 

кримськотатарського народу»; 

• перегляд кінофільму «Хайтарма»; 

• віртуальна екскурсія до онлайн-

музею депортації кримських татар 

«Tamurlar» 

класів патріотичне виховання 

10 Звіт гуртків 5-11 класи 03.05.2021 – 

21.05.2021 

КГ Ціннісне ставлення до праці. 

Трудове виховання та 

професійна орієнтація 

11 Міжнародний день музеїв: 

• відвідування музеїв; 

• Web-екскурсія «Незвичайні музеї 

світу»; 

• Віртуальна мандрівка «Музейні 

лабіринти Європи»; 

• віртуальний тур «Топ-10 

найкращих музеїв світу»; 

• диспут «Чи потрібні музеї в епоху 

Інтернету?» 

5-11 класи Протягом місяця КК, педагогічні 

працівники 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання 

12 Фешмоб до Дня вишиванки 

 

5-11 класи 20.05.2021 КК, педагогічні 

працівники 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання 

 Тиждень безпеки життєдіяльності 

«Безпека як життєва необхідність»: 

• фотоколаж «Що означає безпека»; 

• хвилини дискусії «Будь обережним 

на вулиці і вдома»; 

• години інформації «Безпека під час 

літніх канікул» 

5-11 класи 24.05.2021 – 

28.05.2021 

 

ПО, УОЗ, КК Ціннісне ставлення до себе. 

Формування здорового 

способу життя 
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13 Свято останнього дзвоника 5-11 класи 28.05.2021 ЗВР, ПО, КК Ціннісне ставлення 

особистості до суспільства та 

держави. Громадське та 

превентивне виховання 

14 День міста Київ 5-11 класи 28.05.2021 ПО Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних і 

духовних надбань рідного 

краю. Національно-

патріотичне виховання 
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ЧЕРВЕНЬ 
01.06 – Міжнародний День захисту дітей. 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Учасники Термін 

виконання 

Відповідальний Напрям 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

1 Акція «Милосердя». Допомога соціально 

незахищеним дітям, дітям-сиротам, дітям,  

позбавленим батьківського піклування 

5-10 класи 01.06.2021 ЗВР, ПО Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

2 Співбесіди з дітьми, що потребують 

особливої педагогічної уваги з метою 

з’ясування місця їх перебування в літній 

період 

5-10 класи Протягом місяця ПП, СП Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

3 Аналіз результативності виховної роботи у 

школі, роботи учнівського 

самоврядування, МО класних керівників 

5-11 класи  Протягом місяця ЗВР  

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1 Аналіз виконання планів виховної роботи 

й проведення моніторингу діяльності 

класних керівників 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

2 Вивчення громадської думки, ідей і 

пропозицій щодо планування виховної 

роботи ліцею на новий навчальний рік 

Класні керівники 5-

11 класів 

Протягом місяця ЗВР  

ІІІ. ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

1 Міжнародний День захисту дітей. Конкурс 

малюнків на асфальті «Щасливе 

дитинство!» 

5-8 класи 01.06.2021 ПО Правове виховання та 

профілактична робота із 

здобувачами освіти. 

Соціальний захист 

2 Свято для випускників 2020-2021 н.р. 

«Прощальний вечір, вечір випускний» 

11 класи Червень 2021 р. ЗВР, ПО, КК Ціннісне ставлення до 

мистецтва. 

Художньо-естетичне 

виховання. 

 


