
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Сіверського  

професійного ліцею 

__________ Стиранець В.І. 

«31»серпня 2021 р. 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

предметних тижнів на 2020/2021 н.р. 

№ 

тижня 
Заходи 

Дата 

проведення 
Виконавці 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 Урочисте проведення Дня знань. Перший урок 01.09.2021 

Заступник 

директора з НВхР, 

класні керівники, 

майстри в/н 

2 

Вахта пам’яті: 

✓ екскурсія «Видатні історичні пам’ятки 

міста Сіверськ» 

01.09-

03.09.2021 

Класні керівники, 

майстри в/н 

✓ конкурс на краще фото пам’яток, або 

улюблених місць громади 

протягом 

тижня 

Органи 

учнівського 

самоврядування 

✓ тематичний урок з історії рідного краю до 

80-річниці з Дня визволення Донбасу та міста 

Сіверськ «Вони визволяли наше місто» 

03.09.2021 

 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

викладач ЗОП 

3 

Тиждень фізичної культури і спорту: 

✓ виставка - фотоколаж: «Спортивне життя 

ліцею» 

06.09-

10.09.2021 

Викладач ЗОП, 

класні керівники, 

майстри в\н,  

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні 

✓ Олімпійський урок: «Здоров'я кожної 

людини – це її багатство» 

протягом 

тижня 

✓ години спілкування: «Фізична культура і 

здоров’я», «Фізична культура у житті людини»,  

«Спорт та фізичне виховання - утвердження 

здорового способу життя та зміцнення миру», 

«Знавці олімпійського спорту», «Молодь України 

обирає здоров'я», «Головне в іміджі – це 

здоров'я»,  Спорт – це здоров’я, спорт – це життя, 

спорт – це дорога у майбуття» 

08.09.2021 

✓ змагання «Весела скакалка» на свіжому 

повітрі» 
09.09.2021 

4 

Тематичне спілкування: 

✓ Вступ. Життя і здоров'я людини - найвища     

  соціальна цінність;  

Шлях здорового способу життя: 

✓ визначення шляху здорового способу 

життя 

 

13.09-

17.09.2021 

 

Класні керівники, 

майстри в/н,  

учні 

 

5 

До дня партизанської слави: 

✓ урок-реквієм «Партизанський загін «П», 

«Це не викреслити з пам’яті» 

20.09.-

24.09.2021 

Викладач ЗОП, 

класні керівники, 

майстри в/н, 



✓ лекція «Партизанськими стежками» для 

учасників історичного гуртка  «Джерело» 
22.09.2021 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні 
✓ тематичний урок мужності: «Діяльність 

Ямського партизанського загону» 

протягом 

тижня 

6 

Тиждень з вшанування пам’яті про трагічні 

події  Бабиного Яру 

✓ інформаційна сторінка: «Дорога смерті. 5 

фактів про трагедію Бабиного Яру» 

27.09.2021 
Викладач ЗОП, 

класні керівники, 

майстри в/н, 

органи 

учнівського 

самоврядування 

✓ історико-літературна композиція: «Дні 

болю і страху. Трагедія Бабиного Яру в фактах і 

спогадах тих, хто вижив» 

28.09.2021 

✓ виховна година: «Біль Бабиного Яру» 29.09.2021 

✓ перегляд історичного фільму «Бабин Яр. У 

пошуках пам’яті…» 
01.10.2021 

ЖОВТЕНЬ 

1 

Тиждень «Вчительська доля - висока зоря»  

✓ книжкова виставка: до дня Вчителя «Для 

тих, чия професія від Бога»; 

✓ акція «Милосердя» до Дня людей похилого 

віку «Не залишайся осторонь», Вчитель не 

повинен бути самотнім»: привітання ветеранів 

педагогічної праці; 

✓ випуск святкових листівок до дня 

працівника освіти: «Святковий  калейдоскоп»  

✓ конкурс стіннівок: «Святковий вернісаж»; 

✓ тематичні виховні години: «Учителю! 

Ваше слово- мудрість України, праця Ваша – 

доля трударя»; 

✓ привітання викладачів, майстрів в\н  

ліцею: «Зі святом вас, вчителі» 

01.10.2021 

Бібліотекар, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

класні керівники, 

майстри в\н, 

заступник 

директора з НВхР, 

учні 

2 

✓ Тематичне спілкування: Ти - творець свого 

життя 

04.10 - 

08.10.2021 Класні керівники, 

майстри в/н ✓ Актуальні питання підліткового віку: 

комплекси неповноцінності 
06.10.2021 

3 

Тиждень до Дня захисника України»: 

✓ книжкова виставка: до дня Українського 

козацтва: «Козацькій славі жити у віках»; 

✓ конкурс плакатів: «Степ і воля – козацька 

доля» 

11.10 - 

15.10.2021 
Бібліотекар, 

викладач ЗОП, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

класні керівники, 

майстри в/н, учні 

✓ години спілкування: «Червоний мак – 

символ козацької слави», «Слава героям 

України!», Слава і гордість українського народу», 

Козацька слава не поляже, а про себе розкаже!», « 

Славні  часи  козаччини»; 

13.10.2021 

✓ урок мужності «Сила Нескорених»; 15.10.2021 

✓ перегляд документального фільму 

«Козацькій славі жити у віках» 

протягом 

тижня 

4 

Тематичне спілкування: соціальні чинники 

ризику життєдіяльності підлітків: 

✓ Обережно, наркотик! 

18.10 - 

22.10.2021 Класні керівники, 

майстри в/н 

✓ Правда про паління 20.10.2021 



5 

Тиждень пам’яті  до Дня визволення 

України від фашистських загарбників: 

✓ тематична виставка художньої 

літератури в бібліотеці: «Ще довго в пам’яті 

болітиме війна»; 

✓ усний журнал «Сторінками поезії воєнних 

літ…» 

25.10 - 

29.10.2021 

Бібліотекар, 

викладач ЗОП, 

класні керівники, 

майстри в/н, 

органи 

учнівського 

самоврядування 

✓ історична хвилина біля книжково-

ілюстративної виставки: «На пам'ять не 

покладено табу» 

26.10.2021 

✓ виховні години, години спілкування: 

«Пам’ятаємо героїв», «Дорогами мужності і 

слави», «Україна в полум’ї війни», «Навічно в 

пам'яті народній», «Благословенна та держава, що 

має відданих синів» 

27.10.2021 

✓ урок мужності: «Серед братських могил в 

краю степовім» 28.10.2021 

ЛИСТОПАД 

1 

Тематичне спілкування: 

✓ Алкоголь - викрадач мрії 

01.11- 

05.11.2021 
Класні керівники, 

майстри в/н 
✓ Алкоголь - руйнівник здоров'я та життя 03.11.2021 

2 

Тиждень української писемності та мови: 

✓ книжкова виставка: до дня Української 

писемності та мови «Бринить, співає наша мова, 

чарує, тішить і п’янить»; 

✓ І етап XXI Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 

08.11 – 

12.11.2021 

Бібліотекар 

викладач ЗОП, 

органи 

учнівського 

самоврядування 

✓ участь у Всеукраїнському радіо диктанті 

єдності»; 
09.11.2021 

✓ виховна година: «Чистота мови – чистота 

душі» 
10.11.2021 

✓ інтелектуальна гра- конкурс знавців 

української мови: «З витоків душі» української 

писемності»; 

✓ відео лекторій «Історія української мови»; 

✓ відеомандрівка: «Країна, в якій я живу»; 

✓ брейн-ринг:  «Мова - це душа народу, його 

поезія і пісня». 

протягом 

тижня 

 

3 

Тиждень толерантності: 

✓ книжкова виставка до Міжнародного дня 

толерантності: «Толерантність – це гармонія у 

різноманітності 

15.11-

19.11.2021 Бібліотекар, 

класні керівники, 

майстри в\н, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

практичний 

психолог,  

учні 

✓ -тренінг: «Толерантність врятує світ, Арт-

тренінг «Якого кольору толерантність» 
16.11.2021 

✓ година спілкування:  «Толерантність у 

сучасному світі»,  Крок до толерантності». 

✓ акція «Обійму безкоштовно» 

17.11.2021 

✓ інтерв’ю на найкраще визначення: 

«Ввічливість – це…», «Толерантність – це…» 
18.11.2021 

✓ фотоакція - smile: «Подаруй світу усмішку» 
протягом 

тижня 



✓ круглий стіл «Толерантність, як метод 

мирного розв’язання конфлікту» 
19.11.2021 

✓ конкурс «Толерантність у висловах» 
протягом 

тижня 

4 

Тиждень Сільськогосподарських машин» і 

«Агротехнології»: 

✓ інформаційний коктейль, світлини, 

малюнки сучасних сільськогосподарських машин 

22.11-

26.11.2021 

Викладач ПТП, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні 

✓ виставка творчих робіт учнів груп з 

предмету «Агротехнологія» 

протягом 

тижня 

✓ виховна година: «Сільськогосподарська 

техніка», «Техніка майбутнього», «Цінуймо хліб, 

бо він – життя!»; 

24.11.2021 

✓ зустрічі з передовиками сільського 

господарства, ветеранами праці району «Ми 

піснею славимо діла трудові» 

26.11.2021 

5 

Тиждень пам’яті до Дня пам'яті жертв 

голодоморів і політичних репресій 
✓  участь у загальноукраїнській акції «Свічка 

пам’яті»; 

✓ Урок-реквієм: «Голод 33-го – біль душі і   

пам’ять серця», «Не згасне в серці пам’яті свіча»; 

✓ онлайн-екскурсія «Виставка архів них 

документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору   

1932-1933 років в Україні»; 
✓ перегляд документально-хронікального фільму   

Олеся Янчука «Голод-33»; 
✓ виховні години: «Твій біль, Україно…», 

«Пам’ять поколінь», «Гірка сповідь пшеничного   

колоска», «Забуттю не підлягає», «Голодомор 1932-

1933 рр.: історія свідчить»; 

✓ конференція  для учнів:  «Голодомор в Україні 

- злочин проти нації» 

29.11-

30.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

28.11.2021 

Викладач ЗОП, 

класні керівники, 

майстри в\н 

органи 

учнівського 

самоврядування 

ГРУДЕНЬ 

1 

Тиждень боротьби зі СНІДом:  

«Знати, щоб жити», «Жити в світі, де є ВІЛ», 

«Чума ХХІ століття», Снід: подумай про 

майбутнє - обери життя»; 

01.12 -

03.12.2021 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

практичний 

психолог, 

класні керівники, 

майстри в\н 

✓ конкурс малюнків та плакатів «СНІДу-НІ!» 01.12.2021 

✓ вікторина для учнів «Що треба знати про 

СНІД»; 
02.12.2021 

✓ перегляд кінофільму «СНІД – небезпечне 

захворювання»; 

✓ акція «Здоров’я – це сучасно»; 

✓ інформаційна хвилина «Скажемо 

наркоманії – НІ»; 

вікторина для учнів «Що треба знати про 

СНІД, СНІД: подумай про майбутнє – обери 

життя» 

протягом 

тижня 

✓ тренінг на тему: «Молодь проти 

наркоманії та СНІДу»  03.12.2021 

https://gumenetska-gromada.gov.ua/news/14-27-47-26-11-2017/
https://gumenetska-gromada.gov.ua/news/14-27-47-26-11-2017/


2 

Всеукраїнський тиждень права: 

✓ книжкові, тематичні виставки: 

«Конституція України – гарант прав та свобод 

українців», «Конституційний захист прав, свобод 

людини, громадянина» 

06.12 - 

10.12.2021 

Бібліотекар, 

класні керівники, 

майстри в\н, 

викладач ЗОП, 

органи 

учнівського 

самоврядування 

✓ години спілкування: «Немає прав без 

обов’язків», «Вміння знаходити себе в 

суспільстві», «Я – громадянин і патріот своєї 

держави»,  Насильство та агресія – перший шлях 

до злочину», «Порушення прав людини: 

експлуатація та торгівля», «Конвенція ООН та 

Конституція України про права дітей»; 

08.12.2021 

✓ дебати: право на приватне життя», 

«Свобода та  особиста недоторканість громадян», 

«Без правової культури немає правової держави» 

09.12.2021 

✓ тренінги на тему: «Мій улюблений світ без 

насилля», «Проблематика прав людини в 

сучасному суспільстві» 
10.12.2021 

✓ виставка лепбуків: «Мої права», «Права і 

обов’язки дитини», «Я маю право…»; 

✓ конкурс малюнків здобувачів освіти: «Мої 

прав в малюнках», «Мої права захищені 

державою» 

протягом 

тижня 

3 

Тиждень пам’яті до Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЄС: 

✓ години спілкування : «Чорнобиль. 

Трагедія… Біль…Пам'ять …», «Білий птах з 

чорною ознакою», «Є місце подвигу не тільки в 

дні війни»; 

✓ уроки пам’яті: «Вони пішли в безсмертя», 

«Дзвони Чорнобиля», «Чорнобиль – наш біль» 

13.12- 

17.12.2021 

Викладач ЗОП, 

класні керівники, 

майстри в\н 

 

4 

Тиждень математики: 

✓ книжками історії математики; 

✓ конкурс кросвордів з математики; 

✓ конкурс презентацій; 

✓ конкурс плакатів 

20.12- 

24.12.2021 

Викладач ЗОП, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні 

5 

✓ проведення Новорічного ярмарку; 

✓ відкриття майстерні Діда Мороза – 

конкурси на кращу ялинкову прикрасу  -  

«Ялинкове диво»; 

✓ еко-Новий рік: конкурс «Замість ялинки – 

новорічний букет»; 

✓ конкурс на кращу Новорічну вітальну 

листівку: 

«Йде, мов добрий чарівник по Вкраїні Новий 

рік» 

✓ новорічне свято для здобувачів освіти: 

«Новорічна феєрія» 

28.12-

31.12.2021 

Класні керівники, 

майстри в\н 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні 

http://masevichi.at.ua/Dokumenty/vidkrita_godina-bilij_ptakh_z_chornoju_oznakoju.doc
http://masevichi.at.ua/Dokumenty/vidkrita_godina-bilij_ptakh_z_chornoju_oznakoju.doc
http://masevichi.at.ua/Dokumenty/chaes.docx
http://masevichi.at.ua/Dokumenty/chaes.docx


СІЧЕНЬ 

1 

✓ етнографічна вітальня: «Люблю я свій 

народ, ціную його звичаї»; 

✓ перегляд презентації про народні зимові 

свята; 

✓ Новорічна святкова година: «По синій 

кризі золоте зерня розсипане». Січневі Меланки. 

✓ години спілкування: «Залучаємось до 

прекрасного», «Видатні українські діячі культури 

і мистецтва рідного краю», «Україна поетична», 

«Духовна краса врятує світ», «Краса рідної 

мови», «Обряди і звичаї народів України» 

10.01- 

14.01.2022 

Класні керівники, 

майстри в\н 

2 

Тиждень до Дня Соборності України, єдності 

та Злуки: 

✓ книжкова виставка до дня Соборності: 

«Соборна. Вільна. Неподільна»; 

17.01 -

22.01.2022 

Бібліотекар 

Класні керівники, 

майстри в\н, 

викладач ЗОП 

✓ години спілкування: «Значення Соборності в 

процесі державотворення України», «Рідний край, 

де ми  живем, Україною зовем», «Славетні імена 

України», «Історія української державності», 

«Роль особистості в історії» 

до 

22.01.2022 

- ланцюг єднання: «Через віки» до Дня 

Соборності України 

протягом 

тижня 

✓ дайджест-гід: «За правду, браття, 

єднаймось щиро, єдиний маєм правий шлях» 
18.01.2022 

✓ інформаційна година «Соборна. Вільна. 

Самостійна» 
19.01.2022 

✓ перегляд мультимедійних презентацій: 

«Свою Україну любіть», «День Соборності. 

Погляд у минуле та сучасність» 

21.01.2022 

3 

Тиждень до Дня пам'яті жертв Голокосту, 

дня пам’яті героям Крут: 

✓ книжкова виставка до дня пам’яті Крутів:    

«Трагедія. Подвиг. Слава» 

24.01-

29.01.2022 

Бібліотекар 

класні керівники, 

майстри в\н 

✓ години спілкування: «Україна вшановує 

жертв Голокосту», «Голокост в Україні» 
25.01.2022 

✓ тематичні уроки за темами: «Україна 

вшановує жертв Голокосту», «День пам’яті жертв  

Голокосту в Україні» 

25.01.2022 

✓ тематичні виставки художньої літератури,  

експозиції за темами:  «Україна пам’ятає», «27 

січня - Міжнародний день Голокосту»  

протягом 

тижня 

✓ перегляд і обговорення фільму «Список 

Шиндлера», «Хлопчик в смугастій піжамі» 
26.01.2022 

✓ інформаційна сторінка: «Трагедія. 

Подвиг.  Пам’ять» 
27.01.2022 

✓ історична відеогодина: «Герої Крут – для 

нащадків взірець» 
28.01.2022 

ЛЮТИЙ 

1 

✓ Тематичне спілкування: Попередження 

інфікування ВІЛ / СНІДом  

✓ Міжособистісні відносини: сила слів і думок 

31.01- 

04.02.2022 

Класні керівники, 

майстри в/н 



2 

Заходи в рамках відзначення Дня Безпечного 

Інтернету: 

✓ прес-конференція з здобувачами освіти: 

«Які  загрози несе нам Інтернет» 

07.02 - 

11.02.2022 

Викладач ПТП, 

класні керівники, 

майстри в/н, 

здобувачі освіти 

 

✓ перегляд відеороликів на тему: «Інтернет – 

користь чи прихована небезпека» 
09.02.2022 

✓ онлайн-урок в системі Cisco; 11.02.2022 

✓ години спілкування: «Разом до найкращого 

Інтернету», Кібербезпека, «Профілактика 

Інтернет-залежності, «Інтимні селфі в Інтернеті – 

жарт чи небезпечний ризик». 

протягом 

тижня 

3 

✓ виставка літератури «Відлуння 

афганської війни» до дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших Державних 

держав 

✓ тематична програма: «Тюльпаном 

чорним пам’ять проросте»; 

✓ мітинг-реквієм: «Болить і досі всім 

Афганістан»; 

✓  круглий стіл: «Українська спадщина від 

радянської участі у бойових діях на територіях 

інших держав»;  

14.02-

18.02.2022 Бібліотекар, 

класні керівники, 

майстри в/н, 

викладач ЗОП 

✓ година пам’яті: «Ціна чужої війни» 15.02.2022 

✓ зустріч з ветеранами-афганцями 16.02.2022 

✓ перегляд відеосюжетів: «Афганістан – мій 

біль,  моя пекуча пам’ять» 
18.02.2022 

4 

Тиждень рідної мови: 

✓ книжкова виставка до Міжнародного дня 

рідної  мови: «Рідна мова – безцінна й 

невичерпна духовна скарбниця народу» 

21.02 - 

25.02.2022 
Бібліотекар, 

викладач ЗОП, 

класні керівники, 

майстри в\н, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні 

✓ виховна година: «Краща мова єднання -   

українська» 
22.02.2022 

✓ мовознавчий турнір: «З рідною мовою в  

серці» 
23.02.2022 

✓ флешмоб: «Поезія- слово! Поезія - пісня! 

Поезія- вільна душа!» 
24.02.2022 

 

5 

Заходи до річниці подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної 

Сотні: 

✓ книжкова виставка до дня вшанування 

Небесної сотні: «Гідності хай промінь не згасає»; 

✓ урок-реквієм: «Вогнем і полум’ям 

охрещені, обпалені навік…» 

до 

20.02.2022 

Бібліотекар, 

викладач ЗОП, 

класні керівники, 

майстри в\н 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 

Шевченківський тиждень: 

✓ книжкова виставка :«У Шевченковій 

світлиці» 

✓ виховна година : «Торкаємось душею 

Кобзаря», «Своє життя він присвятив народу» 

07.03 - 

11.03.2022 

Бібліотекар, 

викладач ЗОП, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ✓ відеопрезентація: «Шевченко знаний і 

незнаний» 
07.03.2022 



✓ літературна вітальня «Ми чуємо тебе, 

Кобзарю, крізь століття». 

протягом 

тижня 

2 

Тиждень Продавців продовольчих товарів 

✓ випуск стіннівки на тему: 

«Конкурентноспроможний фахівець» 

14.03- 

18.03.2022 

Викладач ПТП, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

здобувачі освіти 

 

✓ випуск листівок, буклетів на тему 

«Продавець – професія майбутнього» 
14.03.2022 

✓  вікторина: «Щасливий випадок» 16.03.2022 

✓ конкурси: «Зайвий товар», «Вгадай товар», 

«Скуштуй товар» 
17.03.2022 

✓ проведення відкритого уроку на тему: 

«Організація робочого місця продавця молока та 

молочних товарів» 

18.03.2022 

3 

Тиждень англійської мови: 

✓ урок-подорож «Свята у Британії» 

21.03-

25.03.2022 

Викладач ЗОП, 

учні 

✓ граматичний брейн-ринг 21.03.2022 

✓ участь у Всеукраїнському конкурсі знавців   

✓  англійської мови «Гринвіч» 
23.03.2022 

✓ відео-урок  «Вікно у Британію» («Window 

on Britain») 
25.03.2022 

4 
✓ Тематичне спілкування: Золоте правило 

взаємин»; Батьки і діти 

28.03 -

01.04.2022 

Класні керівники, 

майстри в\н 

КВІТЕНЬ 

1 

До Всесвітнього дня здоров’я: 

✓ конкурси гуморесок, усмішок: «Сміх 

шануємо, розуміємо, сміятися вміємо!» 

до 

01.04.2022 

Викладач ЗОП, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні 

 

✓ профілактична бесіда: «Краще запобігти, 

ніж лікуватися» 
08.04.2022 

✓ вікторина: «Здоровим бути круто» 05.04.2022 

✓ спортивна розвага: «Фізкультура – 

запорука  здоров’я» 
06.04.2022 

✓ година спілкування: «Буде здоров’я - решта 

все, додасться», «День космонавтики. Герої 

космосу» 

07.04.2022 

2 

Тиждень фізики: 

✓ книжково-ілюстративна виставка: «У світі  

Галактики» 

11.04- 

15.04.22 

Викладач ЗОП, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні 

✓ конкурс краща стіннівка: «Фізика навколо 

нас» 

протягом 

тижня 

✓ конкурс знавців  фізичних явищ і приладів 11.04.2022 

✓ бліц-турнір  «Кращий фізик року» 12.04.2022 

✓ гра «Фізика навколо нас»; 13.04.2022 

✓ інтернет-подорож:» Подорож до Зоряного 

містечка, Центру управління польотами» 
16.04.2022 

3 

Інформаційно–пізнавальна година: 

✓ бесіди: «Ромашка – символ Дня  боротьби 

проти туберкульозу»; «Правила респіраторної 

гігієни та як захиститися від COVID»; «Реакція 

на агресію»; «Мої відчуття при зустрічі з 

людиною іншого кольору шкіри»; «Якими 

повинні бути виховані люди?», «Свідоме 

18.04- 

22.04.2022 

Класний керівник, 

майстри в\н, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні 



ставлення до праці як вищої цінності людини 

суспільства»,«Праця в житті людини», «Естетика 

праці та виробництва», «Формування творчої 

особистості, цивілізованого господаря», 

«Життєдіяльність учнівської молоді і праці в 

умовах ринкових відносин» 

4 

Тиждень безпеки та тиждень охорони праці: 

✓ виставка наочних матеріалів, 

літературних джерел, публікацій  з питань 

охорони праці  та безпеки життєдіяльності за 

темою Всесвітнього дня охорони праці 2022 

26.04 -

29.04.2022 

Бібліотекар 

викладач ПТП, 

органи 

учнівського 

самоврядування,  

учні 

✓ години спілкування: «Життя людини – 

найвища цінність, «Молодь за здоровий спосіб 

життя» 

до 

28.04.2022 

✓ перегляд відео сюжетів, відео  роликів, 

відео фільмів: «Безпечний інтернет», «Знати, щоб 

вижити»,  «Правила безпеки – правила життя», 

«Медична допомога в екстрених ситуаціях», 

« Вибухонебезпечні предмети» 

26.04.2022 

✓ виставка групових стіннівок, присвячених 

охороні праці на робочому місці 
27.04.2022 

✓ виховний захід на тему: «Охорона праці й 

безпека суспільства – один із пріоритетів 

виховання культури життя  без небезпек» 

28.04.2022 

✓ проведення конкуру на кращого знавця 

правил охорони праці серед учнів ліцею 
29.04.2022 

5 

Тиждень  пам’яті: 

✓ книжкова виставка до дня вшанування 

пам’яті  про трагедію на Чорнобильській АС: 

«Чорнобиль – довгий слід трагедії» 

до 

26.04.2022 
Бібліотекар, 

класні керівники, 

майстри в/н, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні 

 ✓ акція: «Запалимо Чорнобилю свічку» 27.04.2022 

 
✓ зустріч з ліквідаторами ЧАЕС: «Дзвони  

Чорнобиля сьогодні» 
28.04.2022 

 
✓ година-реквієм: «Чорна трагедія на 

кольоровій землі» 
29.04.2022 

ТРАВЕНЬ 

1 

Марафон пам’яті: 

✓ книжкова виставка до  дня Перемоги: 

«Війна відгриміла, а пам’ять жива!» 

до 

09.05.2022 

Бібліотекар, 

викладач ЗОП, 

органи 

учнівського 

самоврядування, 

здобувачі освіти 

✓ година спілкування: «Нам 41-й не забути, 

нам 45-й славити» 
03.05.2022 

✓ усний журнал: «Пам’ятаймо  минуле 

заради майбутнього» 
04.05.2022 

✓ участь у заходах до дня пам’яті і 

примирення та  Перемоги над нацизмом: 

Покладання квітів до пам’ятників 

протягом 

тижня 

✓ конкурс стіннівок :«Намалюй травень, 

намалюй – Перемогу!» 

до 

08.05.2022 

✓ мітинг: «Ціна Перемоги, ціна життя!» 06.05.2022 

2 

Заходи  до дня Матері, сім’ї: 

✓ книжкова виставка: До дня Матері 

«Мамо, моя рідна і єдина» 

до 

08.05.2022 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 



✓ година спілкування: «Якщо говорити між 

нами, то все починається з мами», «Ймення 

матері як сонце світить вічно», «І доброта і 

теплота поєднана у серці мами» 

05.05.2022 

учні, 

класні керівники, 

майстри в/н 

✓ літературний калейдоскоп: «Благослови, 

Берегине – мати!» 
06.05.2022 

3 

Тиждень психології: 

✓ година психолога:  «Особистісна 

цілеспрямованість», Робота з учнями, які мають 

статус дитини, що постраждали внаслідок 

воєнних дій 

10.05 - 

13.05.2022 

Практичний 

психолог 

✓ тренінг: «Твоє життя – твій вибір» - 

(профілактика вживання алкоголю, наркотиків, 

тютюнопаління», «Професійне самовизначення» 

протягом 

тижня 

✓ комплексне діагностичне обстеження:  

- діагностика типу темпераменту; 

- акцентуацій характеру;  

- професійних здібностей 

11.05 -  

13.05.2022 

✓ просвітницький захід: «Запобігання та 

протидія домашньому насильству», «Протидія та 

попередження булінгу» 

протягом 

тижня 

4 

✓ тематичне спілкування: 

- Закоханість чи кохання. Побачення;  

- Негативні наслідки безладних сексуальних 

відносин 

16.05 – 

20.05.2022 

Класні керівники, 

майстри в\н 

5 

Тиждень хімії: 

✓ хімічний КВК: «О, Менделєєв» 
23.05 –

27.05.2022 

Редколегія груп, 

викладач ЗОП, 

учні 

 

✓ виховна година: «Хвороби суспільства» 23.05.2022 

✓ перегляд фільму: «Хімія навколо нас»; 

«100 великих відкриттів: Хімія» 
24.05.2022 

✓ розв’язування хімічних кросвордів, 

ребусів, загадок 

протягом 

тижня 

✓ вікторина: «Хімія і лірики» 25.05.2022 

✓ круглий стіл: «Шкідливий влив латаному й 

етанолу на організм людини»; 
26.05.2022 

✓ інформаційний калейдоскоп: «Хімія для  і 

проти природи» 
27.05.2022 

6 

До Всесвітнього дня без тютюну: 

✓ година спілкування: «Куріння, що повільно 

вбиває», «Куріння чи здоров’я – обирай сам!», 

«Куріння – соціальне зло»; 

✓ акція: «День без куріння» 

 

31.05.2022 

Заступник 

директора з НВхР, 

учні 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1 

✓ Тематичне спілкування: 

- Право дитини на життя;  

- Ми бажаємо щастя вам. Секрет сімейного 

щастя. Здорового способу життя. 

01.06 - 

03.06.2022 

Класні керівники, 

майстри в\н 

2 

Тиждень екології: 

✓ конкурс малюнків: «Я хочу жити в 

якісному світі»; 

✓ поетичні читання: «Нехай земля квітує 

всюди»; 

06.06 -

10.06.2022 

Органи 

учнівського 

самоврядування,  

учні, 

класні керівники, 



✓ конкурс на кращий екологічний проект: 

«Квітуча  Україна», «Збережемо цей 

неповторний світ!»; 

✓ години спілкування: «Практичні екологічні 

поради, «Збережемо красу», «15 фактів – про 

ліс», «Жити в злагоді з природою», «Вплив 

канцерогенів у продуктах харчування на організм 

людини», «Екологічна етика, «Про екологію 

рідного краю», «Заповідні території України», 

«Екологія землі ХХІ століття», «Земля – наш 

дім», «Людина і природа», «Екологічна юстиція, 

«Світ природи – справжній і неповторний», 

«Вода, яку ми п’ємо». 

✓ відео екскурсії: «Зазирни в природу 

нашого краю»; 

✓ КВК : «Люби травинку і тваринку, і сонце 

завтрашнього дня»; 

✓ «Посміхніться! Вас знімають»- фотографії 

рослин, тварин, цікаві епізоди з їхнього життя 

майстри в\н 

 

 

 

3 

Тиждень превентивного виховання: 

✓ години спілкування: Чи є актуальним 

поняття: «Патріотизм молоді», «Нехай панує на 

Землі закон, добро і справедливість», 

«Порушення прав людини – торгівля людьми, 

гендерне насильство, сексуальна експлуатація 

дітей», «Насильство – це злочин від якого 

страждають найрідніші», «На паралельних 

дорогах прав та обов’язків», «Як не стати 

жертвою злочину», «Злочин та як його обійти», 

«Регуляція емоційного стану», «Небезпечні ігри» 

з показом фільму: «Станція призначення – 

життя», «Наркоманія в Україні – втрачені 

життя», «Твої норми поведінки», «Як навчитись 

стримуватись?», «Дбай про інших», «Що означає 

бути вихованим?», «Віра у себе», «Стратегія 

прийняття моральних рішень», «Як долати 

труднощі і випробування?, «Шлях до 

самореалізації, або як стати особистістю?» 

14.06 - 

17.06.2022 

 

Заступник 

директора з НВхР, 

класні керівники, 

майстри в/н, 

практичний 

психолог 

 

4 

Заходи до Міжнародного дня боротьби проти 

зловживання наркотиками та їх незаконного 

обігу: 

✓ година спілкування: «Життя без 

наркотиків» 

до 

26.06.2022 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

практичний 

психолог 

5 

Заходи до  Дня Конституції України: 

✓ книжкова виставка до дня Конституції 

України: «Історія української Конституції»; 

✓ інформаційна поличка:  «Конституція 

України: від    витоків до сьогодення»; 

✓ вікторина: «Конституцію вивчаємо, 

знаємо, поважаємо»; 

✓ години спілкування: «Подорож сторінками   

історії», «Веди нас, основний Законе, до 

20.06 - 

28.06.2022 

Бібліотекар, 

викладач ЗОП, 

класні керівники, 

майстри в/н 



 

заповітної мети!», «Живи та міцній, наша 

Державо!», «Конституція – правовий оберіг 

держави», «До тебе лине серце, Україно!» 

6 

Заходи до Дня незалежності та Дня 

Державного Прапору України: 

✓ книжкова виставка: «Незалежна Україна: 

історія і сучасність»; 

✓ години спілкування: « Україна. Народжені 

вільними!», « Моя Україна – єдина та вільна!»,   

«Ім’я землі моєї-Україна!», «Відроджена святиня 

- єдина Україна»; 

✓ виставка-панорама: «Україна. 

Становлення Незалежності»; 

✓ прес-репортаж: « Історія. України в 

обличчях і фактах»; 

✓ челендж:« З Україною в серці»; 

✓ вікторина « З любов’ю до України» 

серпень 

Бібліотекар, 

класні керівники, 

майстри в/н 


