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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ ТИЖНІВ 

№  

тижня 
Заходи 

Дата 

проведення 
Виконавці 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 

 

 

Урочисте проведення Дня знань: «Нас дзвоник 

весело гукає, до ліцею закликає!» 

Перший урок. 

01.09.20 

 

Заст. директора з 

НВхР, 

кл. керівники, 

майстри в/н 

2 Вахта пам’яті: 

- Проведення тематичних виховних годин до 

річниці визволення міста, району та області 

«Людської пам’яті ріка»; 

-  Участь у  святі  Дня міста- «Рідне місто моє – 

краплинка Донецького краю!»; 

- Участь в урочистому мітингу до дня визволення 

міста: «Подвигу вічно зоріти –пам'яті вічно 

жити!»; 

- Упорядкування меморіалів, пам’ятників, 

братських могил та інших місць поховання 

загиблих захисників Вітчизни, меморіальних 

дошок; 

- Випуск стіннівок «Війна відгриміла та пам’ять 

жива» 

01.09.- 

04.09.20 

 

 

Вересень 

 

 

04.09.20 

 

потягом 

тижня 

 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

Керівництво ліцею 

Органи учнівського 

самоврядування 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

органи учнівського 

самоврядування 

3 Тиждень фізичної культури і спорту: 

-  Інформаційний флеш-моб до Дня фізичної 

культури та спорту у рамках програми «За 

здоровий спосіб життя; 

- Фестиваль малюнків :«Спорт у моєму житті»; 

-  Година спілкування: «Спорт – гармонія тіла і 

духу»; 

- Змагання  «Веселі старти»; 

- Спортивний квест: «Дізнайся більше» ; 

-  Всеукраїнський Олімпійський урок; 

- Легкоатлетичний крос; 

- Спортивні розваги: « Коли спорт полюбиш – 

сильним, спритним будеш» 

 

 

07-11.09.20 

 

протягом 

тижня 

09.09.20 

10.09.20 

 

11.09.20 

протягом 

тижня 

 

 

Органи учнівського 

самоврядування 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Викладач ПТНЗ 

Викладач ПТНЗ, 

органи учнівського 

самоврядування 



4 До Міжнародного дня миру 

• - Виставки книжок: «Під мирним небом», «Нам 

всім потрібен мир»; 

- Години спілкування: «Хай буде мир на всій 

землі», «Мир на землі – радість у родині», 

«Дружно за мир стояти – війні не бувати», Нам 

потрібне мирне небо»; 

- Виставки малюнків: «Лети, наш голубок – символ 

миру, добра та світла»;  

- Флешмоб «Голуб миру» за участю учнів  ліцею 

14.09.- 

18.09.20 

до 21.09.20 

 

16.09.20 

 

 

протягом 

тижня 

Викладач ПТНЗ 

Бібліотекар 

Викладач ПТНЗ, 

класні керівники, 

майстри в/н 

Органи учнівського 

самоврядування 

 

5 До дня партизанської слави: 

- Історична година: «Колиска партизанської 

слави»; 

- Година вшанування :«Земний уклін вам 

партизани»; 

- Години спілкування: «Партизанська слава 

житиме в віках», «Книжками партизанської слави і 

мужності», «Є в пам’яті і біль і вдячність»; 

-Урок – реквієм:  «Земля горіла під ногами 

окупантів»; 

-Година цікавих повідомлень: «Ніколи не стерти 

довідку, дороги якими ішли партизани»; 

- Відео - перегляд до Дня партизанської слави: 

«Стежками партизанської слави»  

21.09.-

25.09.20 

 

22.09.20 

 

23.09.20 

 

24.09.20 

 

25.09.20 

протягом 

тижня 

Викладач ПТНЗ, 

класні керівники, 

майстри в/н 

Органи учнівського 

самоврядування 

Викладач ПТНЗ 

Класні керівники, 

майстри в/н 

Викладач ПТНЗ 

6 Тиждень з вшанування пам’яті про трагічні 

події  Бабиного Яру 

- Літературно-історичний репортаж :«Могильний 

вітер з тих ярів повіяв-а в полум’ях метався Бабин 

Яр»; 

- Вечор пам`яті: «Пройдуть роки, десятки років… 

Цього ніколи не забути»; 

- Виховні години: «Трагедія Бабиного Яру-трагедія 

українського народу», «Нехай Бабин Яр зриває з 

нас байдужість»; 

-  Година – реквієм: «Попіл Бабиного яру в наші 

стукає серця». 

28.09.-

02.10.20 

28.09.20 

 

 

29.09.20 

30.09.20 

 

 

01.10.02.10. 

 

Бібліотекар 

Викладач ПТНЗ, 

класні керівники, 

майстри в/н 

Викладач ПТНЗ 

Викладач ПТНЗ, 

органи учнівського 

самоврядування 

ЖОВТЕНЬ 

1 Тиждень утворення системи  професійно - 

технічної освіти: 

- Виховна година: «Учитель – ти достойний знань 

вінець!» 

- Святкова концертна програма: « Осінь дарує 

квіти вічній професії на землі»; 

-  Свято до дня вчителя: «Спасибі Вам, що Ви на 

світі є....» 

 

 

 

01.10.20 

 

 02.10.20 

Класні керівники, 

майстри в/н 

Органи уч. 

самоврядування 

Заст. директора з 

НВхР, КЗ «Центр 

культури та 

дозвілля», 

учні ліцею 

2 Тематичне спілкування: 

- Вступ. Життя і здоров'я людини - найвища 

соціальна цінність  

Шлях здорового способу життя: 

-Визначення шляху здорового способу життя.  

 

05.10.- 

09.10.20 

07.10.20 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

https://hodak.jimdofree.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%96-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%94/
https://hodak.jimdofree.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%96-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%94/


3 Тиждень до Дня захисника України»  

-  Перегляд літератури : «Моя земля – це незалежна 

Україна»; 

- Історико – літературна гра: «Їхали козаки 

книжковими сторінками»; 

- Історичні віражі : «Ми козацького роду»; 

- Патріотична година :«Життя – Україні – честь – 

собі!», «Від козаків до наших днів збережемо 

вогонь батьків»; 

- Години спілкування: «Вкраїно рідна пам’яттю 

людською ти збережеш героїв імена», «Захисники 

рідної землі», «З Україною в серці навіки»; 

- Перегляд відео: «Козацький дух непереможний», 

відеопрезентацію: «Олексій Берест – життя героя»; 

- Виставка-інсталяція:  «Козацькі вожді Украіни»; 

- Військово-патріотична гра «Козацькі розваги» 

12.10 - 

16.10.20 

12.10.20 

 

 

 

13.10.20 

 

15.10.20 

 

16.10.20 

протягом 

тижня 

Бібліотекар 

Органи 

учнівського 

самоврядування 

Класні керівники, 

майстри в/н 

викладач історії 

 

 

 

 

Викладач ПТНЗ 

4 Тематичне спілкування: 

-  Ти - творець свого життя.  

Актуальні питання підліткового віку: 

- комплекси неповноцінності 

 

19.10.- 

23.10.20 

21.10.20 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

5 Тиждень пам’яті  до Дня визволення України 

від фашистських загарбників: 

- Години спілкування: «Допоки пам'ять в серці не 

згасає», Пройшла війна стежками долі», «Правда 

про етапи визволення України від фашистських 

загарбників»; 

- Історичний хронограф: «Україна в полум’ї 

війни»; 

- Виховний захід: «Збережемо пам'ять про подвиг»; 

- Літературна година: «Часи пройшли, роки 

минули, та ми героїв не забули»; 

- Історичний віраж: «Війна, яка пройшла крізь 

серце»; 

- Історична хвилинка: «Шляхами визволення»; 

- Літературна сторінка пам’яті: «Нам не забути 

днів війни…У нашій пам`яті вони. І ті герої 

незабутні, що з нами йдуть в віки майбутні!» 

26.10 - 

30.10.20 

протягом 

тижня 

 

26.10.20 

 

27.10.20 

28.10.20 

 

29.10.20 

30.10.20 

 

протягом 

тижня 

Викладач ПТНЗ 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Викладач ПТНЗ 

 

Викладач ПТНЗ 

Бібліотекар 

 

Викладач ПТНЗ 

Викладач ПТНЗ 

 

Бібліотекар 

ЛИСТОПАД 

1 Тематичне спілкування: 

Соціальні чинники ризику життєдіяльності 

підлітків : 

- Обережно, наркотик!; 

- Правда про паління. 

02.11.- 

06.11.20 

04.11.20 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

2 Тиждень української писемності та мови: 

- Огляд тематичних виставок художньої, наукової 

та публіцистичної літератури про українську 

словесність: «Слова… У вас мудрість вічна і любов 

жива», «Душа народу бринить у слові»; 

- «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і 

п’янить»: 

 - І етап XXI Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. П. Яцика; 

09.11. – 

13.11.20 

протягом 

тижня 

 

 

 

09.11.20 

 

Бібліотекар 

 

 

 

Викладач ПТНЗ, 

Органи 

учнівського 

самоврядування 

Викладач ПТНЗ 



- Мовознавча афіша: «Вивчай! Знай! Рідну мову 

люби, поважай!»; 

- Інтелектуальна гра- конкурс знавців української 

мови: «З витоків душі» української писемності»; 

- Виховна година: «Чистота мови - чистота душі»; 

- Перегляд мультимедійних презентацій та 

відеороліків: « Звитоків української писемності». 

протягом 

тижня 

10.11.20 

 

11.11.20 

12.11.20 

 

Викладач ПТНЗ, 

органи учнівського 

самоврядування 

 

3 Тиждень толерантності: 

- Бібліотечна виставка: «Країна добра»; 

- Години спілкування: «Хто така толерантна 

людина?», «Толерантність у нашому житті», «Що 

значить бути толерантним?», «Толерантність – 

основа взаємодії»; 

- Виставка плакатів: «Толерантним бути модно», 

«Толерантність у висловах», «Толерантність 

врятує світ»; 

- Години психолога: «Ти – Особливий!», 

«Толерантність – запорука людяності», «Будемо 

добрішими», «Толерантність і конфлікти», 

«Повага понад усе!»; 

- Виховні години: «Загальнолюдські цінності: 

осмислення вічних істин», «На планеті 

толерантності», «Школа – майданчик 

толерантності», «Що таке толерантність», 

«Вчимося жити добрими людьми», «Стежиною 

толерантності», «Планета толерантності», 

«Стежиною добра», «Про чуйність і байдужість»; 

- Акції для учнів «Паркан відвертості: я хотів би 

сказати…», «Поділись гарним 

16.11-

20.11.20 

16.11.20 

 

 

протягом 

тижня 

 

 

17.11.20 

 

 

18.11.20 

 

 

 

 

 

19.11.20 

 

Класні керівники, 

майстри в\н, 

Органи 

учнівського 

самоврядування 

 

 

Практичний 

психолог 

 

Класні керівники, 

майстри в\н 

 

 

 

Органи 

учнівського 

самоврядування 

4 Тиждень Сільськогосподарських машин» і 

«Агротехнології»: 

- Інформаційний коктейль, світлини, малюнки 

сучасних сільськогосподарських машин»; 

- Виставка творчих робіт учнів груп з предмету 

«Агротехнологія»; 

- Виховна година: «Сільськогосподарська техніка», 

«Техніка майбутнього», «Цінуймо хліб, бо він – 

життя!»; 

-  Зустрічі з передовиками сільського господарства, 

ветеранами праці району «Ми піснею славимо діла 

трудові» 

 

23.11-

27.11.20 

 

протягом 

тижня  

25.11.20 

 

 

27.11.20 

 

 

 

Викладач ПТНЗ 

Органи 

учнівського 

самоврядування 

Викладач ПТНЗ 

 

 

Викладач ПТНЗ 

 

 

5 Тиждень пам’яті  до Дня пам'яті жертв 

голодоморів і політичних репресій 

- Тематична програма до Дня пам’яті жертв 

голодомору і політичних репресій : «Збудуймо 

пам'яті негаснучий собор» ; 

- вечір-спогадів: «Голодомор -  спогади 

очевидців…»; 

- «Запалимо свічку скорботи»  

 

 

 

27.11-

29.11.20 

до 28.11.20 

 

 

Викладач ПТНЗ, 

класні керівники, 

майстри в\н 

органи учнівського 

самоврядування 

 

 

 

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


ГРУДЕНЬ 

1 Тиждень боротьби зі СНІДом:  

-  Флешмоб : «СНІД: людство під знаком біди»; 

-  Акція: «Абонемент на життя», проблема епідемії 

ВІЛ/СНІДу; 

-  Години спілкування: «Снід: подумай про 

майбутнє - обери життя»,«СНІД – загроза 

людству», «СНІД небезпечна хвороба ХХІ ст..», 

«Ми проти СНІДу», «Ставлення оточуючих до ВІЛ 

– інфікованих людей», «Ми за здоровий спосіб 

життя», «СНІД: подумай про майбутнє - обери 

життя»; 

- Конкурс плакатів: «Стоп СНІД!»; 

- Круглий стіл: «Майбутнє без СНІДу» 

01.12.-

04.12.20 

02.12.20 

03.12.20 

 

 

 

 

протягом 

тижня 

04.12.20 

Органи 

учнівського 

самоврядування 

Практичний 

психолог 

Класні керівники, 

майстри в\н,  КЗ 

«Центр культури 

та дозвілля 

 

2 Всеукраїнський тиждень права: 

-  Книжкова виставка: «Калейдоскоп правових 

знань»; 

- Правознавча вікторина : «Немає прав без 

обов’язків; 

- Тренінг: «Насильство та як його уникнути»; 

- Всеукраїнський урок: «Права людини» з нагоди 

проголошення Загальної декларації прав людини; 

- Година спілкування:  «Насильство над дитиною 

як чинник деструктивного впливу на формування 

її особистості», «Права та обов’язки підлітків»; 

- Свої права ти добре знай, їх шануй та поважай», 

«Запитання та відповіді» з представниками поліції; 

- Морально-правова експрес-гра:  «Подорож 

країнами Закону, Права і Моралі»; 

- Правовий вояж: «Мандруючи вулицями закону, 

права і моралі».  

07.12.- 

11.12.20 

 

08.12.20 

 

09.12.20 

10.12.20 

 

11.12.20 

 

 

протягом 

тижня 

Бібліотекар 

 

 

Класні керівники, 

майстри в\н, 

 

Викладач ПТНЗ, 

органи учнівського 

 

Представники 

поліції 

Викладач ПТНЗ 

3 Тиждень пам’яті до Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЄС: 

- Експозиційна виставка в бібліотеці: «Мужність і 

біль Чорнобиля; 

 - Тематична зустріч,  до Дня вшанування 

учасників ліквідації аварії на ЧАЕС: «Чорна дата 

України»; 

- Година спілкування: «Біль і пам`ять Чорнобиля», 

«Атом може бути різний», «Чорнобиль: минуле і 

сучасне», «Екологічні аспекти Чорнобильської 

катастрофи», «Нехай в серці не згасне пам`ять», 

«круглі столи» «Чорнобиль не має минулого часу», 

«Чорнобиль – Люди – Міста – Солідарність - 

Майбутнє»,  «Ціною життя», «Чорнобиль: минуле і 

сучасне», «Екологічні аспекти Чорнобильської 

катастрофи». 

14.12.- 

18.12.20 

 

до 14.12.20 

 

15.12.20 

 

 

протягом 

тижня 

 

Бібліотекар 

 

 

Викладач ПТНЗ, 

класні керівники, 

майстри в\н 

Викладач ПТНЗ 

4 Тиждень математики: 

- Конкурс поробок: «Всесвіт з геометричних   

 фігур»; 

- Цікаві факти з життя математиків»; 

21.12.- 

25.12.20 

23.12.20 

протягом 

Викладач ПТНЗ, 

органи учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 



- Інтелектуальна гра: «Математична кав’ярня»; 

- Конкурс малюнків: «Математика моїми очима»; 

- Виконання усних вправ: «Смачна перерва» 

тижня  

 

СІЧЕНЬ 

1 Тематичне спілкування: 

Алкоголь - викрадач мрії;.  

- Алкоголь - руйнівник здоров'я та життя.   

- Тематична поличка до дня народження В. Стуса – 

українського поета, перекладача» 

 

11.01.- 

15.01.21 

13.01.21 

 

Класні керівники, 

майстри в\н 

 

2 Тиждень  до Дня Соборності України, єдності та 

Злуки: 

- Тематична виставка літератури «Тільки в єдності 

наша сила»; 

- Години спілкування: «Нам берегти тебе, Соборну 

і єдину!», «День Соборності України»,  «Свобода – 

вибір гідних», «Я громадянин України і пишаюся 

цим!», «Соборність України – соборність наших 

душ»; 

- Єдина тематична виховна година, присвячена 

Дню соборності України  «Соборна мати – 

Україна одна на всіх, як оберіг» ; 

- Тематичні уроки: «Єднання заради 

Незалежності»,  «ІІІ Універсал УЦР»; 

  «Соборна моя Україна»; 

- Перегляд документальних фільмів:  «Великий 

день злуки», «Акт Злуки: відтворення історичної 

правди», «22 січня – День Соборності України». 

18.01-

22.01.21 

до 22.01.21 

 

18.01.21 

 

19.01.21 

 

20.01.21 

 

 

21.01.21 

 

 

протягом 

тижня  

 

Бібліотекар 

Класні керівники, 

майстри в\н, КЗ 

«Центр культури 

та дозвілля 

 

 

 

3 Тиждень до Дня пам'яті жертв Голокосту, дня 

пам’яті героям Крут: 

- Тематична книжкова виставка: «Біль мого народу 

– Крути»; 

- Бібліотечний урок: «Пам’ятаємо героїв Крут»; 

- Тематична програма до роковини битви під 

Крутами: «Бій над Крутами»; 

- Тематичний урок :«Крути – наша слава, наша 

історія»; 

- Відеоряд до Дня пам’яті героїв, які полягли під 

Крутами, «Тут кувалась наша воля». 

25.01-

29.01.21 

до 29.01.21 

 

26.01.21 

27.01.21 

 

28.01.21 

 

29.01.21 

Бібліотекар 

Класні керівники, 

майстри в\н 

 

ЛЮТИЙ 

1 Тематичне спілкування: 

Попередження інфікування ВІЛ / СНІДом  

Міжособистісні відносини: 

- Сила слів і думок 

 

01.02.- 

05.02.21 

03.02.21 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

2 
Заходи в рамках відзначення Дня Безпечного 

Інтернету: 

- Віртуальна мандрівка: « Інтернет – найсучасніше 

джерело інформації»; 

- Тематичний захід: «Безпека в Інтернеті»; 

- Відкритий урок: «Інформаційна безпека в 

мережі»; 

- Оn - line тестування; 

 

08.02.- 

12.02.21 

08.02.21 

09.02.21 

 

 

10.02.21 

 

 

Викладач ПТНЗ, 

класні керівники, 

майстри в/н, 

учні ліцею 

 



- Онлайн-уроку на YouTube з нагоди Дня 

безпечного Інтернету; 

-Година спілкування: «Інтимні селфі в Інтернеті – 

жарт чи небезпечний ризик?»; 

- Майтер - клас «Цифрові інструменти та 

можливості Google для інформаційної безпеки»; 

- Поради для батьків: «Діти та підлітки в он-лайні. 

11.02.21 

 

12.02.21 

 

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»;  

- Зустріч з ветеранами- афганцями 

 15.02.-

19.02.21 

 

15.02.21 

 

16.02.21 

 

18.02.21 

 

19.02.21 

Бібліотекар 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Викладач ПТНЗ 

 

Викладач ПТНЗ 

 

4 Тиждень рідної мови: 

- Тематичний урок: «У мові моїй краса і 

неповторність»; 

- Мовний квест; 

- Конкурс :« Слів у мові мільйон»; 

- Виховна година: «Скажи що небудь, щоб я тебе 

почув»; 

- Написання диктанту на тему «Мова»; 

- Вечір поезії: «Я на рідній мові, людям щастя 

зичу» 

22.02.- 

26.02.21 

 

22.02.21 

23.02.21 

24.02.21 

 

25.02.21 

26.02.21 

Викладач ПТНЗ 

Класні керівники, 

майстри в\н 

Учні ліцею 

Викладач ПТНЗ, 

органи учнівського 

самоврядування, 

учні 

 

5 

Заходи до річниці подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної 

Сотні: 

- Тематична програма з історичними хроніко-

документальними матеріалами: «Вічна пам′ять 

героям України»; 

- Година спілкування: «Хто помирає в боротьбі, в 

серцях живе навіки», Заповіти героїв», Згадаємо 

Небесну сотню поіменно»; 

- Вечір – реквієм: «Небесна сотня: пам’ять і 

скорбота»; 

- Відео огляд: «Зима, що нас змінила»; 

-  Інформхвилинка присвячена Дню Героїв 

Небесної Сотні «На варті наших душ – Небесна 

Сотня». 

22.02.- 

26.02.21 

 

22.02.21 

 

 

23.02.21 

 

 

24.02.21 

 

25.02.21 

 

26.02.21 

 

Викладач ПТНЗ 

Класні керівники, 

майстри в\н 

 

 

Викладач ПТНЗ, 

органи учнівського 

самоврядування 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 - Шевченківський тиждень: 

- Година спілкування: «Тарас Шевченко – України 

син», «Кобзарева струна не вмирає», «Він до болю 

любив україну» ; 

- Тематичні уроки: «Хвилинки Кобзаря»; 

- Літературна вікторина : «Що ми знаємо про 

Шевченка?»; 

- Конкурс  читців поезії Т. Шевченка: «Стежиною 

Шевченка в віршах своїх піду» 

09.03.21- 

12.03.21 

 

09.03.21 

 

10.03.21 

11.03.21 

 

12.03.21 

 

Викладач ПТНЗ 

 

Органи учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

 

 

Викладач ПТНЗ, 



- Літературна гостина, до Дня народження 

Т.Шевченка: «Кобзарем ми його величаємо!»; 

- Вечір поезії: «В своїй хаті своя воля й правда, і 

сила, і воля»; 

- Шевченківські досвітки: «Слово, пісня, душа 

Кобзарева, ви основа і суть мого життя» 

 

протягом 

тижня 

 

органи учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

2 Тиждень Продавців продовольчих товарів 

-  Випуск стіннівки на тему: 

«Конкурентноспроможний фахівець»; 

- Випуск листівок, буклетів на тему «Продавець – 

професія майбутнього»; 

-  Вікторина: «Щасливий випадок»; 

- Конкурси: «Зайвий товар», «Вгадай товар», 

«Скуштуй товар»; 

- Проведення відкритого уроку на тему:  

- « Організація робочого місця продавця молока та 

молочних товарів». 

15.03.- 

19.03.21 

протягом 

тижня 

 

15.03.21 

16.03.21 

 

18.03.21 

19.03.21 

 

Викладач ПТНЗ 

Органи учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

3 Тиждень англійської мови: 

-  Віртуальна подорож до англомовних країн.;    

-  Перегляд фрагментів про Великобританію та 

Лондон.; 

- Вікторина «English - speaking countries» 

 (англомовні країни) ; 

- Мовознавча мозаїка: «Яскравинки англійської 

мови» 

- Конкурс на кращу стінгазету . 

22.03.-

26.03.21 

протягом 

тижня 

23.03.21 

24.03.21 

 

26.03.21 

Викладач ПТНЗ, 

учні ліцею 

 

Органи учнівського 

самоврядування 

 

Органи учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

4 Тематичне спілкування: 

Золоте правило взаємин»;  

- Батьки і діти 

29.03.-

02.04.21 

31.03.21 

Класні керівники, 

майстри в\н 

КВІТЕНЬ 

1 До Всесвітнього дня здоров’я: 

Години спілкування: «Гігієна – запорука здорового 

життя»,  «Профілактика простудних 

захворювань»,«Комп’ютер і учень - здоровий 

підхід», «Бережи здоров’я! Живи повним життям», 

«Здоров'я дітей-здоров'я нації»; 

- Конкурс на кращий  колаж: «Скарбниця 

здоров’я»; 

- Виховні години: «Здоров’я – це цінний скарб,  

бережіть його!», «Шкідливі звички та їх наслідки», 

«Важливість регулярного харчування», «Я обираю 

здоровий спосіб життя»; 

- Відеотревел:  «Здоров`я – найбільша   цінність»; 

- Спортивний азимут: «Життя – це рух», рух – це 

спорт». 

05.04- 

09.04.21 

05.04.21 

 

 

 

протягом 

тижня 

06.04.21 

 

 

 

07.04.21 

09.04.21 

Викладач ПТНЗ, 

органи 

самоврядування, 

учні ліцею, 

2 

 

 

 

Тиждень фізики: 

- Година спілкування: «Безмежне зоряне небо..», 

«Від мрій до дійсності» 

- Конкурс малюнків: « Україна в космічному 

просторі»; 

- Інформаційна хвилина: «Відкриття ХХІ століття у 

світі фізики та астрономії»; 

12.04- 

16.04.21 

 

протягом 

тижня 

12.04.21 

13.04.21 

 

Викладач ПТНЗ 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

 

https://drive.google.com/open?id=0BxMUd8KS0ShuUlczdERFSUVqSlU
https://drive.google.com/open?id=0BxMUd8KS0ShuUlczdERFSUVqSlU
https://drive.google.com/open?id=0BxMUd8KS0ShuUlczdERFSUVqSlU


- Онлайн знайомство з книгою Ервіка Шредінгера: 

 «Що таке життя з точки зору фізики?»; 

- Виставка творчих робіт учнів: «Фізика, та 

астрономія – цікаві науки»; 

- Фізичний вернісаж «Творець сучасної 

теоретичної та математичної фізики академік 

М,М, Боголюбов, ТОП-7 сучасних українських 

Ейнштейнів  та Галілеїв. 

 

14.04.21 

 

16.04.21 

 

 

3 Інформаційно – пізнавальна година: 

- «Духовний світ, чому він вчить?»; 

- «Патріотизм – потреба України і всіх українців»; 

- «Дрес – код як стиль життя»; 

- «Шкідливі звички та їх наслідки»; 

- «Людське життя як найвища цінність»; 

- «Ураїнська армія: міць і сила. Волонтерський рух 

в Україні»; 

- «Сміх дарує життя», посмішка нехай нас всіх 

зігріє!» 

19.04.- 

23.04.21 

 

протягом 

тижня 

 

Класний керівник, 

майстер в\н, 

органи учнівського 

самоврядування 

4 Тиждень безпеки та тиждень охорони праці: 

- Підготовка тематичної інформації для 

працівників та учнів ліцею; 

- Підготовка та розміщення на сайті ліцею для 

поширення серед учнів тестів класними 

керівниками, майстрами через засоби ІКТ  на тему: 

«28 квітня - День охорони праці в Україні. 

Особисті заходи безпеки». 

- Проведення конкурсів: 

- на кращий стенд з охорони праці ; 

- кращий знавець правил охорони праці серед 

учнів ліцею; 

- проект з формування корисної звички; 

-  Виховних годин та бесіди за тематикою 

Всесвітнього дня охорони праці у 2021р.; 

- Виставка групових стіннівок, присвячених 

охороні праці; 

- Поновлення куточків, стендів до національного 

Дня охорони праці; 

- Проведення тренінгу з охорони праці для 

педагогічного колективу «Традиції збереження 

здоров’я!» 

26.04 -

30.04.21 

до 28.04.21 

 

 

 

 

протягом 

тижня 

 

 

 

 

28.04.21 

 

29.04.21 

 

до 30.04.21 

 

30.04.21 

 

Бібліотекар 

Викладач ПТНЗ, 

органи учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

 

 

 

 

 

 

Класний керівник, 

майстер в\н 

 

 

 

 

 

 

Педагогічний 

колектив 

5 Тиждень  пам’яті: 

- Виставка художньої та історичної літератури, 

експозицій з архівних фото- і художніх матеріалів  

«Чорнобиль – довгий слід трагедії»; 

-Тематична програма до Дня Чорнобильської 

трагедії: «Твій біль Україно -  Чорнобиль»; 

- Участь у мітингу пам’яті: «Під полиневою 

зорею»; 

- Загальноліцейна лінійка «Мій біль - Чорнобиль». 

Хвилина пам’яті героям Чорнобиля; 

- Години спілкування: «В гірких променях 

полинової зірки», Героїзм та мужність ліквідаторів 

26.04 – 

30.04.21 

до 26.04.21 

 

27.04.21 

 

28.04.21 

 

29.04.21 

 

30.04.21 

 

Бібліотекар 

 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

Викладач ПТНЗ 



ЧАЕС», «Мужність та біль Чорнобиля», Трагедія – 

одна на всіх, страшна і неповторна» 

 

 

ТРАВЕНЬ 

1 Марафон пам’яті: 

- Тематична книжкова виставка: «У бронзі і 

граніті, у книгах і піснях – їх подвиг буде жити у 

віках»; 

- Загальноліцейна хвилина пам’яті: «Слава 

переможцям»;  

- Виставка учнівських робіт: «Пам’ятаємо минуле 

заради майбутнього»; 

- Година спілкування: «Нехай світла пам'ять про 

перемогу бринить у живому вогні», «Ветерани – 

люди – легенди»; 

- Мітинг до Дня пам′яті та примирення: «Навічно в  

пам’яті народній…»; 

- Вечір спогдів, до Дня пам′яті та примирення: 

«Рокам ніколи пам'яті не стерти»; 

- Година пам’яті «Подвиг. Перемога. Пам’ять»; 

- Святковий челендж :«Вклоняємось Вам, бо 

пам’ятаємо»; 

- Урочистий мітинг до святкування Великої 

Перемоги: «Перемога! Перемога! Слово це - як 

рідна мова!»; 

03.05.- 

07.05.21 

до 09.05.21 

 

03.05.21 

 

протягом 

тижня 

 

04.05.21 

 

 

05.05.21 

 

06.05.21 

 

07.05.21 

 

09.05.21 

 

 

Бібліотекар 

 

 

 

Викладач ПТНЗ, 

 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

учні ліцею 

 

Викладач ПТНЗ, 

керівництво ліцею 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

2 Заходи  до дня Матері, сім’ї: 

- Година спілкування: «Тепло своїх долонь і розум 

серця тобі я, мамо, віддаю!» 

- Святкова программа до Дня Матері: 

«Тепло сердець, для милих Мам!»; 

 

до 09.05.21 

06.05.21 

 

07.05.21 

 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

3 Тиждень психології: 

-  Година спілкування: «Розкіш спілкування», 

«Стоп, Булінг!», «Насильство. Термінологія та 

види насильства», «Проектування життєвого 

шляху», 

 «Ризикована сексуальна поведінка молоді»; 

 «ЗНО – ми впевнені в собі!» 

- Комплексне психодіагностичне обстежання:  

   -  діагностика типу темпераменту; 

   -  акцентуацій характеру;  

   - професійних здібностей; 

- Тренінговий курс заняття з учнями Рівний – 

рівному» Тренінговий курс заняття з учнями 

Рівний – рівному» 

10.05.- 

14.05.21 

 

 

протягом 

тижня 

 

11.05.21 

12.05.21 

13.05.21 

 

14.05.21 

 

 

Практичний 

психолог 

4 Тематичне спілкування: 

Закоханість чи кохання. побачення;  

- Негативні наслідки безладних сексуальних 

відносин 

17.05. – 

21.05.21 

19.05.21 

Класні керівники, 

майстри в\н 

5 Тиждень хімії: 

- Хімічний КВК: «О, Менделєєв»; 

- Виховна година : «Хвороби суспільства»; 

- Перегляд фільму: «Хімія навколо нас»; «100 

24.05. –

28.05.21 

25.05.21 

26.05.21 

Редколегія груп 

 

Викладач ПТНЗ, 

учні ліцею 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjdm5ic1OblAhXM8qYKHbPmCHAQFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-presshall%2F2455357-rokam-nikoli-pamati-ne-sterti-prezentacia-kulturnomisteckogo-proektu.html&usg=AOvVaw0VN6Ifu-mQgkpbYfRAUeoL
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjdm5ic1OblAhXM8qYKHbPmCHAQFjALegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-presshall%2F2455357-rokam-nikoli-pamati-ne-sterti-prezentacia-kulturnomisteckogo-proektu.html&usg=AOvVaw0VN6Ifu-mQgkpbYfRAUeoL


великих відкриттів: Хімія»; 

- Розв’язування хімічних кросвордів, ребусів, 

загадок; 

- Вікторина: «Хімія і лірики»; 

-Круглий стіл: «Шкідливий влив латаному й 

етанолу на організм людини»; 

- Інформаційний калейдоскоп: «Хімія для  і проти 

природи» 

27.05.21 

 

28.05.21 

 

протягом 

тижня 

 

Викладач ПТНЗ, 

учні ліцею 

 

 

Викладач ПТНЗ, 

учні ліцею 

6 До Всесвітнього дня без тютюну: 

- Година спілкування: «Тютюн і здоров’я леденів»; 

- Акція:  Кидай палити! зроби перший крок у 

Всесвітній день без тютюну!» 

 

 

31.05.21 

Заступник 

директора з НВхР, 

учні ліцею 

ЧЕРВЕНЬ 

1 Тематичне спілкування: 

- Право дитини на життя;  

-  Ми бажаємо щастя вам. Секрет сімейного щастя. 

Здорового способу життя. 

01.06.- 

04.06.21 

02.06.21 

Класні керівники, 

майстри в\н 

2 Тиждень екології:  

- Краєзнавче Есе: «Пізнаймо в поетичному слові 

рідний край!; 

-  Конференція: «Екологічна криза та її наслідки»; 

- Фоторепортаж: «Мій рідний край ні з чим не 

порівняти!», «Дивний світ природи»; 

- Години спілкування: «Україна без сміття», «Я – 

українець, і моє це право – любити землю горду й 

величаву!», «Вода – джерело життя на планеті 

Земля» ода – джерело життя на планеті Земля»; 

- Конкурс стінгазет з екологічної тематики: 

«Нашому місту – чисте повітря, чисте довкілля!» 

«Нашому місту – чисте повітря, чисте довкілля!»; 

- Відеоподорож на тему: «Скільки років землі – і 

мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна!»; 

- Конкурс читців: «Рідний край кохати – в поезії 

прославляти»; 

- Інформаційна година: «Екологічна ситуація в світі» 

07.06-

11.06.21 

 

протягом 

тижня 

 

 

 

 

 

протягом 

тижня 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

Класні керівники, 

майстри в\н 

 

 

 

 

Органи 

учнівського 

самоврядування, 

учні ліцею 

3 Тиждень морально- естетичного виховання: 

Години спілкування: « Подорож до країни етикету», 

«Сучасний етикет у громадських місцях», «про 

культуру почуттів», «Здорова людина – красива 

людина», «Що породжує жорстокість», «Живи за 

правилами», « Паління – це хвороба чи звичка», 

«Цінності людської особистості», «Ціную в людях 

внутрішнє багатство чи зовнішню красу», 

«Моральний ідеал та його місце в житті людини» 

 

15.06- 

19.06.20 

 

 

 

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 

26.06.21 

Класні керівники, 

майстри в/н 

Практичний 

психолог 

5 Заходи до  Дня Конституції України: 

- Тематична виставка книг: « Конституція України: 

традиційне і нове»; 

- Тематична програма до Дня Конституції України: 

21.06- 

28.06.21 

 

22.06.21 

Бібліотекар 

 

 

Викладач ПТНЗ, 



 

«Гарант нашої країни - Конституція України!» ; 

- Година спілкування: «День волі і права, день 

Конституції – їй слава», « Конституція – наш 

спільний крок до майбутнього»,«Конституція 

України – основний Закон нашої держави» 

 

24.06.21 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

6 Заходи до Дня незалежності та Дня Державного 

Прапору України: 

- Книжкова виставка: «Незалежна Україна: історія і 

сучасність»; 

-  Віртуальна подорож: «Подорож картою України. 

Міста України; 

- Години спілкування: «Прапор наш – Вкраїни стяг 

шовковий», «Мій край чудовий -  Україна», «У мирі 

й любові живи, Україно!», «Моя Україна – єдина та 

вільна!», «Ім’я землі моєї-Україна!»,  «Буде жити 

Україна!», «Державний прапор України – 

це  символ  вільної людини»; 

- Масове свято до Дня незалежності України: Хай 

буде вільна Україна на всі віки на всі часи». 

 

Серпень 

 

Бібліотекар 

Класні керівники, 

майстри в/н, КЗ 

«Центр культури 

та дозвілля, учні 

ліцею 

 


