
  ВИХОВНА РОБОТА 

 

                         

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Організаційні заходи 

1. Ознайомлення першокурсників із ліцеєм, 

правилами внутрішнього розпорядку, 

традиціями та вимогами  закладу освіти, 

правилами та обов’язками учнів. 

Вересень  

 

Класні керівники, 

майстри в/н. 

 

2. Анкетування здобувачів освіти з метою 

вивчення їх особливостей характеру, 

індивідуальності, виявлення запитів у закладі 

освіти 

до 11.09.2021 

 

Класні керівники, 

майстри в/н. 

 

3. Впровадження форм та методів виховання 

впливу на здобувачів освіти  з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей, індивідуального 

та компетентнісного підходу 

Постійно  

 

Майстри в/н , класні 

керівники, вихователь 

 

4. Організація роботи гуртків художньої 

самодіяльності, технічної творчості, 

предметних та гуртків за інтересами, залучення 

до них здобувачів освіти, схильних до 

правопорушень тих, що скоїли злочин, 

здобувачів освіти з девіантною поведінкою, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, напівсиріт. 

Вересень  

 

Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків 

 

 

5. Впровадження самообслуговування в 

навчальному корпусі, майстернях, аудиторіях, 

гуртожитку, на території закладу освіти. 

Постійно  

 

  Комендант, майстри 

в/н., вихователь 

 

6. Взяття на облік та ведення поглибленої роботи 

із здобувачами освіти  з числа  дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування та 

осіб з їх числа, багатодітними, 

малозабезпеченими, схильними до 

правопорушень, здобувачами освіти з 

девіантною поведінкою 

Вересень  

Постійно 

 

Соціальний педагог, 

психолог, класні 

керівники, майстри в/н, 

вихователь 

 

 

7. Вибори органів учнівського самоврядування в 

групах, ліцеї 

Вересень 

 

Заступник директора  з 

НВР, майстри в/н.,         

класні керівники 

 

8. Організація роботи штабу з профілактики 

правопорушень серед здобувачів освіти 

Вересень 

 

Заступник директора з 

НВР 

 

9. Ознайомлення здобувачів освіти І курсу та  ТУ 

груп з правилами внутрішнього розпорядку, 

дисципліни, правами та обов’язками 

(здобувачів освіти та мешканців гуртожитку) 

Вересень 

 

Майстри в/н, класні 

керівники 

 

10. Організація контролю за умовами проживання 

та дисципліною в гуртожитку. 

Постійно  

 

Заступник директора з 

НВР , комендант, 

 



вихователь, майстри 

в/н., класні керівники 

2.  Національно - патріотичне та військово – патріотичне  виховання 

1. Забезпечити дотримання вимог законодавства 

України щодо заборони втручання політичних 

партій, релігійних та інших організацій в 

освітній процес 

Постійно  

 

Адміністрація, 

педагогічний колектив 

 

 

2. Сприяти розвитку та функціонуванню в ліцеї 

української мови як державної 

Постійно  

 

Адміністрація, 

педагогічний колектив 

 

3. Здійснювати заходи, спрямовані на формування 

в здобувачів освіти поваги до Конституції 

України (конференції, диспути, виховні 

години). 

Протягом 

року  

 

Класні керівники, 

викладач 

правознавства, 

української мови 

 

4. Урочиста лінійка до відкриття нового 

навчального року. 

01.09.2021 

 

Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники 

 

5. Проведення Уроку знань  01.09.2021 Заступник директора з 

НВР, класні керівники, 

майстри в/н. 

 

6. Квест «Самий швидкий» (до дня фізичної 

культури і спорту друга субота вересня) 

10.09.2021 Керівник фізичного 

виховання 

 

7. Проведення акції: «Хай буде мир на всій 

планеті» (до Міжнародного  дня миру 21.09.) 

21.09.2021 

 

Заступник директора з 

НВР 

 

8. 1. Проведення масових заходів на тему: 

- Учитель – це наша совість (до Дня 

працівників освіти перша неділя 

жовтня) 

 

01.10.2021 

Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники, 

керівник гуртка 

 

- Козацькій славі жити у віках (до Дня 

захисника України 14.10.) 

13.10.2021 Керівник фізвиховання  

- «Наша слава і наша пам'ять» (до дня 

визволення України від  фашистських 

загарбників 28.10.)  

28.10.2021 

 

Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники 

 

- Рідна мова – життя  духовного основа 

(День української писемності та мови 

09.11) 

09.11.2021  

 

Викладач української 

мови та літератури 

 

- «Ми пам’ятаємо своїх героїв» (День 

Гідності і  Свободи  21.11.) 

22.11.2021 

 

Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники 

 

- Свічка пам’яті  в нашому домі (День 

пам’яті жертв голодомору четверта 

субота листопада)  

27.11.2021 

 

Заступник директора з 

НВР, викладач історії 

 

- «Ні насиллю!» (до міжнародного дня 

боротьби за ліквідацію насилля над 

жінками-25.11.) 

26.11.2021 Заступник директора з 

НВР, викладач 

громадянської освіти 

 

- Захищати Вітчизну – найвищий обов’язок              

громадянина (До Дня Збройних Сил 

України 06.12.) 

06.12.2021 

 

Заст. директора  з НВР, 

майстри в/н., класні 

керівники, викладач 

Захисту України 

 

- Права людини (До Дня прав людини 

10.12. 

10.12.2021 Заступник директора  з 

НВР, викладач 

громадянської освіти 

 

- Одвічна біль…Чорнобиль (до Дня 

вшанування учасників ліквідації 

14.12.2021 Заступник директора  з 

НВР, класні керівники 

 



наслідків аварії на ЧАЕС 14.12.) 

- Подаруй добро ближньому (до Дня 

Святого Миколая 19.12. 

17.12.2021 Заступник директора з 

НВР, майстри в/н. 

 

- Україна соборна – моя гордість і слава 

(до Дня Соборності України 22.01.) 

21.01.2022 

 

Заступник директора з  

НВР, класні керівники 

 

- «Пам'ять не вмирає». (до Міжнародного 

Дня жертв Голок осту 27.01.) 

27.01.2022 

 

Викладач історії 

 

 

- «Дотик крутинського болю» (До Дня 

пам’яті Героїв Крут 29.01.) 

28.01.2022 

 

Викладач історії 

 

 

- Афган – біль наших душ. (до Дня 

вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 15.02. 

15.02.2022 

 

Заступник директора з  

НВР, класні керівники 

 

- «Їх подвиг житиме в віках» (до Дня  

Героїв  Небесної сотні 20.02.) 

18.02.2022 

 

Класні керівники, 

майстри в/н. 

 

- «О мово рідна…» (до Міжнародного дня 

рідної мови 21.02.) 

19.02.2022 

 

Викладач української 

мови та літератури 

 

- «Чи знаєш ти рідну мову?» (до 

міжнародного дня рідної мови 21.02. 

21.02.2022 Викладач української 

мови та літератури 

 

- Кобзарю!  Знов до тебе я приходжу, бо ти 

для мене совість і закон (до Дня 

народження Т.Г. Шевченка 09.03.) 

09.03.2022 

 

Викладач української 

мови та літератури 

 

- В здоровому тілі – здоровий дух (до 

Всесвітнього дня здоров’я 07.04.) 

07.04.2022 Викладачі фізичної 

культури 

 

- Про тих, хто смерть перемогли (до 

Міжнародного дня визволення в’язнів 

фашистських концтаборів 11.04.) 

11.04.2022 

 

Викладач української 

мови та літератури 

 

- Ми за чисту Планету (до Дня довкілля 

третя субота квітня та Всесвітнього дня 

Землі 17.04. ) 

15.04.2022 Заступник директора з  

НВР, майстри в/н 

 

- Чорнобиль – попередження, набат, його                

уроків людство не забуде (до 

Міжнародного дня пам’яті жертв 

радіаційних аварій і катастроф 26.04.) 

26.04.2022 

 

Класні керівники, 

майстри в/н. 

 

- « Ні булінгу!» ( до дня боротьби з 

цькуванням 04.05.) 

04.05.2022 Майстри в/н., класні 

керівники 

 

 

- Переможний салют України (до Дня 

пам’яті та примирення, присвячені 

пам’яті жертв Другої світової війни 

08.05) 

08.05.2022 Заступник директора з  

НВР, викладач історії 

 

- Розкажемо Європі про себе (до Дня 

Європи – третя субота травня) 

21.05.2022 Заступник директора з  

НВР, викладач історії 

 

- Наш український оберіг (до Дня 

української вишиванки – третій четвер 

травня) 

18.05.2022 Заступник директора з 

НВР 

 

- Флешмоб «Ми європейці» (до Дня 

Європи третя субота травня) 

20.05.2022 Заступник директора з 

НВР, класні керівники 

майстри в/н. 

 

- «Пам’ять в наших серцях» (до Дня 

пам’яті жертв політичних репресій-третя 

неділя травня) 

15.05.2022 Заступник директора з  

НВР, класні керівники 

 

 

- Діти – квіти України (до Міжнародного 

дня захисту дітей 01.06.) 

01.06.2022 Майстри в/н., класні 

керівники 

 



- « Ніколи знову…» (до дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 22.06.) 

22.06.2022 Заступник директора з  

НВР, класні керівники 

 

 

- «Живи, моя державо, Україно»   (до Дня 

Конституції України 28.06.) 

27.06.2022  

 

Майстри в/н., класні 

керівники 

 

9. Проведення акції «Ветеран живе поруч» 

(допомога по господарству, благоустрій садиб    

та ін.) 

травень  

 

Майстри в/н  

3. Художньо – естетичне та інтелектуально – духовне виховання 

1. Огляд-конкурс художньої самодіяльності серед 

груп ліцею 

Жовтень  Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків 

 

2. Знову, знову Новий рік (святкова програма) 28.12.2021 

 

Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків 

 

3. Тематичний вечір – конкурс з обрядових страв       

українців «Запрошуємо на вечорниці» 

13.01.2022 

 

Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків 

 

4. Валентин та Валентина  (конкурс до Дня  

закоханих14.02.)  

11.02.2022 

 

Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків 

 

5. Масовий захід на тему: «Ми жінку – матір      

славимо  в віках» (до Міжнародного жіночого 

дня) 

07.03.2022 

 

Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків 

 

6. Що для тебе щастя? (до Міжнародного Дня 

щастя 20.03.) 

18.03.2022 

 

Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків 

 

7. Поезія в моєму серці. (до Всесвітнього дня 

поезії 21.03.) 

21.03.2022 Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків 

 

8. Сміхопанорама (День сміху 01.04.) 01.04.2022 

 

Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків 

 

9. Свято прощання з ліцеєм  червень 

 

 

Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків 

 

10. Забезпечення своєчасного випуску стінних           

газет, присвячених пам’ятним датам 

Протягом 

року до 

запланованих 

дат 

 

Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків 

 

11. Залучення учнів до роботи бібліотеки (планові 

тематичні вечори, книжкові виставки,  усні 

журнали та ін.) 

Протягом 

року за 

планом  

 

Майстри в/н, класні 

керівники, керівники 

гуртків, бібліотекар 

 

12. Інтелектуальна гра «Перевір себе» ( до 

міжнародного дня грамотності 08.09.) 

08.09.2021 Викладач української 

мови 

 

13. Конкурс на кращу композицію з квітів              

«Віночок Миру і Добра» 

23.09.2021 

 

Майстри в/н, керівники 

гуртків 

 

14. Свято книги (до Всеукраїнського дня бібліотек 

30.09.) 

30.09.2021 Бібліотекар  

4. Родинно – сімейне виховання 

1. Проведення  просвітницької роботи серед Згідно плану Заступник директора  



батьків з питань сімейного виховання занять з НВР, вихователі 

2. Вивчення умов проживання в сім’ї кожного 

здобувача освіти, проведення акції «Сім’я» 

Протягом 

року 

Соціальний педагог, 

психолог 

 

3. Акція « Здоров’я в твоїх руках» (до 

Всеукраїнського дня боротьби із 

захворюванням на туберкульоз-24.03.) 

24.03.2022 Майстри в/н., класні 

керівники 

 

 

4. «Моя родина – історії краплина» (до 

Міжнародного дня родини – 15.05.) 

13.05.2022  Керівники гуртків 

художньої творчості 

 

5. Організація роботи психологічно-

консультаційної  служби для батьків  спільно з 

громадською організацією «Щаслива родина» 

Постійно 

 

 

Майстри в/н., класні 

керівники, соціальний 

педагог, психолог 

 

 

6. Постійний контроль та зв'язок  із  родинами, де 

виховуються здобувачі освіти, схильні до 

правопорушень 

Постійно 

 

 

Майстри в/н., класні 

керівники, соціальний 

педагог, психолог  

 

 

7. Свято «День Матері»( День Матері – друга 

неділя травня)  

«Шануймо наших матерів, поки вони живуть на 

світі» 

05.05.2022 

 

Заступник директора з 

НВР, вихователь, 

керівник гуртка 

 

8. Свято «День сім’ї» (До Міжнародного дня 

захисту дітей 01.06.) 

01.06.2022 

 

Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники, 

керівник гуртка 

 

9. Круглий стіл на тему: «З родини йде життя» Травень Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники 

 

10. Проведення просвітницької роботи серед 

здобувачів освіти з  питань готовності до 

створення сім’ї 

Постійно Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники 

 

11. Проведення загальноліцейних батьківських  

зборів 

Згідно плану Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники 

 

12. Проведення батьківських зборів у групах Раз у квартал Майстри в/н., класні 

керівники 

 

5. Громадянсько – правове  виховання 

1. Удосконалення системи співробітництва з 

районним відділом підліткової кримінальної 

поліції та службою у справах  дітей для 

забезпечення ефективного впливу на підлітків, 

які перебувають на обліку проведення 

профілактичної роботи штабу серед здобувачів 

освіти 

Вересень - 

 жовтень 

Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники 

 

 

2. Організація роботи штабу профілактики 

правопорушень серед здобувачів освіти, 

проведення  засідання штабу профілактики. 

Раз у місяць  

 

Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники 

 

3. Проведення індивідуальних бесід із 

здобувачами освіти та їх батьками з питань 

освіти і виховання 

Постійно  

 

Майстри в/н. , класні 

керівники 

 

4. Робота лекторію для батьків Раз у місяць  Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники, 

соціальний педагог, 

 



психолог  

5. Робота лекторію «За здоровий спосіб життя» Раз у місяць  Заступник директора з 

НВР, класні керівники, 

соціальний педагог, 

психолог  

 

6. Контроль здобувачів освіти, схильних до 

куріння, вживання алкоголю, токсичних 

речовин (складання листів, залучення до 

роботи гуртків та секцій, профілактичні бесіди) 

Постійно  

 

Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники, 

соціальний педагог, 

психолог 

 

7. Залучення здобувачів освіти, схильних до 

правопорушень, до роботи гуртків художньої 

самодіяльності, предметних гуртків,  технічної 

творчості та спортивних секцій. 

Протягом 

року   

 

Заступник директора з 

НВР, майстри в/н., 

класні керівники, 

керівники гуртків 

 

 

8. Благодійна акція «Поділись добром своїм» (до 

дня благодійності 05.09.) 

03.09.2021 Заступник директора з 

НВР, майстри в.н., 

класні керівники 

 

 

9. Проведення місячника  правової освіти  та 

виховання «Підростаюче покоління потребує 

захисту» 

Листопад 

2021 

 

Викладач 

правознавства 

 

 

10. Проведення тижня профілактики наркоманії та 

ВІЛ, СНІДу. Конкурс на кращий тематичний 

плакат «Ні –  Сніду». Заняття з елементами 

тренінгу «Наркотичні та психотропні речовини 

та їх небезпека» 

29.11– 05.12. 

2021 

 

Викладач 

правознавства, 

класні керівники 

 

 

11. Провести тиждень правових знань 06.12 – 12.12. 

2021 

Викладач 

правознавства 

 

 

12. Акція «Кинь цигарку!» (до Всесвітнього дня 

боротьби з тютюнопаління - 31.05.) 

31.05.2022 

 

Заступник директора з 

НВР 

 

13. Поновлення куточка права «Закон і ми» Листопад  Заступник директора з 

НВР, викладач 

правознавства 

 

14. Розробити заходи щодо національної  програми 

правової освіти населення 

Вересень 

 

 

Заступник директора з 

НВР, викладач 

правознавства 

 

15. Проведення тижня з психології «Твоє життя – 

твій вибір» 

18.10-24.10. 

2021 

 

Соціальний педагог, 

психолог 

 

 

16. Виступи: 

- «Алкоголь та наслідки його вживання. 

Правова відповідальність за правопорушення, 

скоєні в стані алкогольного сп’яніння»; 

- «Здоровий спосіб життя» 

 

Жовтень 

 

 

Грудень  

Соціальний педагог, 

психолог 

 

17. Тренінг «Кримінальна та адміністративна 

відповідальність 

Листопад 

 

Соціальний педагог, 

психолог 

 

6. Морально – етичне виховання 

1. Конкурс «Зморшки моєї бабусі» (до Дня Людей 

похилого віку 01.10.) 

01.10.2021 

 

Бібліотекар 

 

 

2. Благодійна акція «Хай живе надія» (до 

Міжнародного Дня людей з інвалідністю 

03.12.2021 

 

Майстри в/н., класні 

керівники 

 



03.12.) 

3. Виховна година на тему: «Візьмемось, друзі, 

всі за руки, нехай єднає нас тепло» (до 

Міжнародного дня толерантності 16.11.) 

16.11.2020 

 

Заступник директора з 

НВР, майстри в/н. 

 

4. Диспут «Людина народжується для того, щоб 

залишити по собі слід вічний» 

Листопад 

 

Класні керівники 

 

 

5. Анкетування «Якими є твої моральні цінності» Жовтень 

квітень 

Соціальний педагог, 

психолог 

 

6. Проведення тематичних виховних годин: 

- «Людина – частина природи» 

- «Я і колектив» 

- «Шлях до успіху»  

- «Цінність життя» 

Протягом 

року 

 

Класні  керівники, 

майстри виробничого 

навчання 

 

 

7. «А пам'ять людська повертатиме нас…» (до 

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 

в Україні) 

Червень 

 

 

Заступник директора  з 

НВР 

 

 

8. Заняття з елементами тренінгу «Спілкування 

без конфліктів» 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

 

 

7.  Робота з батьками 

1.  Виявити та взяти на облік сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, 

напівсиріт, здобувачів освіти із багатодітних 

сімей та з неповних сімей, осіб з інвалідністю 

До 15 

вересня 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

2.  Провести  обстеження сімей  здобувачів освіти 

пільгових категорій 

Вересень 

березень 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

3.  Організувати роботу батьківського комітету 

ліцею 

Протягом 

 року  

Заступник директора з 

НВР 

 

4.  Надавати допомогу сім’ям  з метою 

поліпшення відвідування здобувачами освіти 

ліцею, своєчасне інформування батьків про 

відсутність їх на заняттях 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

5.  Організація родинних свят, спортивних свят «Я 

і моя СІМ’Я» . 

Протягом 

року 

Класні керівники та 

майстри в/н 

 

6.  Проведення дня родинного виховання. березень Класні керівники та 

майстри в/н 

 

7.  Проведення  Днів відкритих дверей  для 

здобувачів освіти шкіл району 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР 

 

8.  Організація співпраці батьківського комітету 

ліцею  та відповідних структур з питань 

правового виховання, з питань профілактичної 

роботи серед батьків та здобувачів освіти. 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР 

 

9.  Двічі на семестр проводити групові та 

загальноліцейні батьківські збори на які 

виносити актуальні питання життя та 

діяльності колективів груп, навчання й 

виховання здобувачів освіти. 

Двічі на 

семестр 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н 

 

10.  Зміцнювати зв’язки майстрів виробничого 

навчання, класних керівників із  батьками, 

викликати для співбесід  батьків здобувачів 

освіти, які мають прогалини в знаннях, з метою 

надання їм методичних консультацій . 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 



11.  Здійснювати правову освіту батьків, залучати 

до цієї роботи працівників правоохоронних 

органів. 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР 

 

8.  Соціальний захист здобувачів освіти 

1. Провести ознайомлення педагогічних 

працівників ліцею з нормативними 

документами, що регулюють законодавство в 

галузі охорони дитинства. 

 

Вересень 

 

 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н 

 

2. Оновити базу даних здобувачів освіти 

пільгових категорій. 

Вересень Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

3. 1. Провести обстеження матеріально-побутових 

умов проживання здобувачів освіти пільгових 

категорій в гуртожитку 

Вересень, 

травень 

 

 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

4. 2. Забезпечити здобувачів освіти пільгових 

категорій підручниками, канцелярськими 

приладдям, одягом в повному обсязі. 

Вересень 

 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

5. 3. Проводити індивідуальну консультативну та 

діагностичну роботу із здобувачами освіти 

пільгових категорій, надавати рекомендації 

опікунам та педагогічним працівникам. 

Постійно  

 

 

Практичний психолог 

 

 

6. Проводити акції «Милосердя» по збору речей 

серед педагогічних працівників, громадських 

організацій (одягу, канцтоварів, книжок тощо) 

для здобувачів освіти пільгових категорій, які 

навчаються в ліцеї 

Постійно Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

7. Забезпечити проведення медичних оглядів 

здобувачів освіти пільгових категорій сестрою 

медичною  ліцеюта  медичними працівниками 

відповідних медичних установ. 

 

вересень-

травень 

 

 

Сестра медична, класні 

керівники та майстри 

в/н 

 

8. Залучати здобувачів освіти пільгових категорій 

до відвідування   предметних гуртків, 

спортивних секцій, гуртків художньої 

самодіяльності, що функціонують на базі 

ліцею. 

 

Постійно 

 

 

Керівники гуртків, 

класні керівники та 

майстри в/н 

 

9. Організувати за рахунок фонду: 

- безкоштовне харчування здобувачів 

освіти пільгових категорій; 

- забезпечення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

одягом, спортивним одягом та взуттям 

 

 

Вересень  

 

 

 

 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

10. Проводити профорієнтаційну роботу серед 

здобувачів освіти пільгових категорій, 

контролювати працевлаштування та 

забезпечення житлом цих здобувачів освіти 

після закінчення ліцею 

Вересень-

травень 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

11. Організувати лекторій правових знань щодо 

роз’яснення здобувачам освіти пільгових 

 

Вересень 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

 



категорій та їх опікунам норм сучасного 

законодавства з охорони дитинства. 

 майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

12. Провести акцію «Мій біль – Чорнобиль» для 

учнів, що постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

 

Квітень 

 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

13. Організувати роботу практичного психолога  із 

здобувачами освіти пільгових категорій 

Вересень 

 

 

Заступник директора з 

НВР, соціальний 

педагог, психолог   

 

14. Проводити з метою соціального захисту 

здобувачів освіти пільгових категорій 

загальноліцейні акції, присвячені пам’ятним 

датам 

постійно Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

15. Забезпечити участь здобувачів освіти пільгових 

категорій у міських заходах, присвячених 

Міжнародному Дню захисту дітей, 

Міжнародному Дню інваліда, новорічним 

святам тощо. 

 

Згідно плану Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

9. Правове виховання 

1. Ознайомлення здобувачів освіти з Статутом 

ліцею, з правилами внутрішнього розпорядку, 

правами та обов`язками здобувачів освіти. 

Вересень Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н 

 

2. Тестування здобувачів освіти «Чи знаю я 

закон?», «Мої моральні принципи». 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н 

 

3. Робота штабу профілактики правопорушень Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог   

 

4. Проведення індивідуальної виховної роботи із 

здобувачами освіти, схильними до 

правопорушень. 

Постійно Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог 

 

5. Корекційно-консультативна робота із 

здобувачами освіти, з девіантною поведінкою 

Протягом 

року 

Практичний психолог  

6. Організація постійно діючої виставки правової 

літератури в бібліотеці. 

Постійно Бібліотекар  

7. Організація зустрічей з працівниками 

правоохоронних органів та закладів охорони 

здоров’я. 

За графіком Заступник директора з 

НВР 

 

8. Проведення місячника правових знань Листопад Заступник директора з 

НВР, викладач 

Громаднської освіти 

 

9. Проведення тижня права. Грудень, 

березень 

Заступник директора з 

НВР, викладач 

Громаднської освіти 

 

10. Організація заходів, присвячених видатним 

датам в історії України та загальнодержавним 

святам. 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н 

 

11. Організація і проведення тематичних виховних 

годин: 

«Права та обов’язки громадянина України»; 

  

  

Протягом 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н 

 



«Права та обов’язки учнів, що проживають у 

гуртожитку»; 

«Закон обов’язковий для всіх»; 

«Права та обов’язки батьків та дітей»; 

«День прав людини»  

року 

12. Виховні години: «Про зовнішність, мову та 

духовну культуру», «Моральний ідеал людини, 

його роль у житті молоді», «Утверджуй у собі 

людину»,  «Мистецтво спілкування» 

  

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н 

 

13. Проведення інформаційних годин про права 

людини з нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини  

грудень Викладач 

громадянської освіти 

 

14. Забезпечити вивчення основних положень 

Конституції України, законів України, 

Декларації прав дитини та Конвенції ООН про 

права дитини, інших нормативно-правових 

документів 

 

  

Протягом 

року 

Викладач 

громадянської освіти 

 

15. Виховувати в здобувачів освіти повагу до 

родини, роду, інтерес до вивчення свого 

родоводу, національних, релігійних традицій, 

обрядів, родинних свят: «Вклонімося мамі до 

землі», «Батьківський дім», «Сімейні реліквії». 

 

 Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н 

 

16. Сприяти засвоєнню здобувачами освіти 

принципів загальнолюдської, народної моралі, 

основних етичних категорій. Провести бесіди: 

«Ввічливість як основа вихованості», 

«Запрошення до люстерка», «Скромність 

прикрашає людину», «Коли яке слово мовити». 

 

  

  

Протягом 

року 

 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н 

 

10.  Превентивна робота 

1. Організувати роботу ліцейного штабу  

профілактики правопорушень 

Вересень Заступник директора з 

НВР 

 

2. Розробити спільні заходи з органами та 

службами, які працюють з неповнолітніми 

Вересень Заступник директора з 

НВР 

 

3. Зустрічі з працівниками поліції, суду, 

прокуратури, ДАІ тощо 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР 

 

4. Оновлення картотеки здобувачів освіти, що 

стоять на ліцейному обліку (облік здобувачів 

освіти з асоціальною поведінкою) 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

5. Проведення тижня превентивного виховання ІІ семестр Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

6 

  

  

  

  

Цикл бесід і виховних годин: «Проблеми 

сучасної молоді», «Підлітки: злочин і кара», 

«Здоровий спосіб життя. Хто ЗА?», «Падіння 

моралі: проституція та її наслідки» 

  

Протягом 

року 

  

  

  

  

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 



 7. 

  

  

  

  

 Щоденно виявляти конкретні причини 

пропусків занять здобувачами освіти, вживати  

заходів виховного впливу на здобувачі освіти, 

які пропускають заняття без поважних причин 

Протягом 

року 

  

  

   

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

 8. 

  

  

 Працювати над удосконаленням форм і 

методів діяльності ради профілактики 

правопорушень 

  

Протягом 

року 

  

  

Заступник директора з 

НВР  

 

 9. Проводити обговорення телепередач, статей на 

правову тематику, подій у світі  

Протягом 

року 

четвер 

  

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н 

 

 10. Посилити увагу до дітей-сиріт, дітей, які 

залишилися без батьківського піклування, 

проводити з ними попереджувальну, 

профілактичну роботу 

Протягом 

року 

  

  

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

11. Попередження суїциду. Запобігання торгівлі 

людьми 

протягом 

року 

Соціальний педагог, 

психолог   

 

 12. 

  

  

  

  

  

Тиждень здоров`я 

– круглий стіл «Що таке здоровий 

спосіб життя?»; 

– диспут «Шкідливі звички чи життя в 

своє задоволення»; 

–         тестування «Чи схильний ти до 

наркотиків?»; 

  

Вересень 

  

  

  

  

  

Соціальний педагог, 

психолог   

 

13. 

  

Проведення виховної години в кожній 

навчальній групі «Твоє здоров`я в твоїх руках». 

Квітень Класні керівники та 

майстри в/н 

 

 14. До Всесвітнього Дня без тютюну провести 

– рольову  гру «Суд над тютюном» 

– акція «Сигаретку на конфетку» 

– виховна година «За хмарою 

тютюнового диму» 

  

Травень Соціальний педагог, 

психолог   

 

15. Пропаганда здорового способу життя Протягом 

року 

  

  

Заступник директора з 

НВР , класні керівники,  

майстри в/н, соціальний 

педагог, психолог   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             


