КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
ОБЛАСНИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ

«ПОГОДЖЕНО»
Директор
Обласного наукового
ліцею-інтернату
«____»____________
Л. П. Білоус

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник
директора коледжу
з виховної роботи
«___»__________________
Г. М. Павліченко

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ВИХОВАТЕЛІВ
ОБЛАСНОГО НАУКОВОГО
ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ
на 2020-2021 навчальний рік

Вінниця 2020

2

Мета і завдання виховної роботи в гуртожитку
Мета: створити умови для соціалізації молоді, що проживає у гуртожитку;
сприяти вихованню високорозвиненої особистості, громадянина, патріота
України, який поєднує в собі духовне багатство, національну свідомість,
моральну чистоту і фізичну досконалість, який чітко орієнтується в сучасних
реаліях, поважає права і свободи людини, свідомо ставиться до своїх
обов’язків, прагне реалізувати свій творчий потенціал, прагне до активної
життєвої позиції, самовдосконалення і бажає успішно працювати; виховувати
патріота своєї Батьківщини, добру, чуйну, чесну людину.
Основні завдання виховної роботи в новому навчальному році:
 Формувати колектив, використовуючи різноманітні напрямки, форми та
методи виховної роботи;
 Сприяти розвитку системи учнівського самоврядування;
 Залучати учнів до суспільно-корисної роботи, сприяти їх самореалізації;
 Постійно створювати в гуртожитку необхідні побутові умови для
проживання учнів та організовувати їх дозвілля;
 Формувати особистість, для якої характерний високий ступінь трудової
активності та ініціативності;
 Утверджувати
принципи
загальнолюдської
моралі:
правди,
справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності;
 Формувати культуру взаємин між учнями, культуру взаємин зі старшими;
 Виховувати духовну культуру особистості, створювати умови для
вільного вибору нею світоглядної позиції;
 Розвивати творчі та інтелектуальні здібності дітей у процесі активної
співпраці вихователя з вихованцями;
 Виховувати здатність до самодисципліни і самореалізації;
 Формувати навички естетичної культури, розвиток умінь створювати
прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей;
 Виховувати в учнів політичну свідомість, розвивати суспільну
активність, формування основ громадянського світогляду;
 Формувати в учнів високий ідеал родинно-сімейних відносин;
 Виховувати бережливе ставлення до природи, ліцейного майна;
 Працювати над цілеспрямованим розвитком особистості, відповідно до
усіх орієнтирів виховання;
 Забезпечити повноцінний фізичний розвиток учнів, пропаганду основ
здорового способу життя;
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 Забезпечити умови для самореалізації особистості відповідно до її
здібностей, суспільних та власних інтересів;
 Формувати усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальними правами і
свободами і громадянською відповідальністю;
 Формувати принципи загальнолюдської моралі;
 Формувати соціальну активність і професійну компетентність;
 Працювати над розвитком в дітей потреби у здоровому способі життя,
гармонійному поєднанні духовного, фізичного та психічного здоров’я;
 Прищеплювати шанобливе ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх
народів, що населяють Україну;
 Розвивати індивідуальні здібності та таланти учнів, залучати їх до
художньої та технічної творчості;
 Формувати екологічну культуру людини, гармонійні відносини з
природою;
 Постійно створювати в гуртожитку необхідні побутові умови для
проживання учнів та організовувати їх дозвілля.
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Перспективний план виховної роботи вихователів гуртожитку
Система виховної роботи складається з таких напрямків:
I. Організаційна робота. Координація управління гуртожитком
II. Підвищення якості і ефективності виховання
III. Формування суспільної та громадської активності
№
з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
КООРДИНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ГУРТОЖИТКОМ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Поселення учнів у гуртожиток. Вивчення
їх особових справ.
Проведення
роботи
з
позитивної
адаптації у колективі. Проводити
індивідуальні бесіди з адаптації у
гуртожитку.
Проведення анкет і ознайомлення з
анкетними даними.
Контролювати
студентів-сиріт
та
надавати їм допомогу з питань санітарії,
моралі, естетики, залучати до участі у
загальних заходах.
Складання списків проживання по
кімнатах.
Допомога у створенні сприятливих
побутових
умов:
забезпечення
необхідним інвентарем; ознайомлення з
правилами проживання та санітарногігієнічними вимогами.
Допомога
учням
в
естетичному
оформленні кімнат та секцій, у створенні
затишку для активного навчання і
відпочинку.
Зустріч та бесіди з батьками мешканців
гуртожитку.
Визначення старост поверхів, організація
чергування на поверхах.
Збори мешканців гуртожитку.
Порядок денний:

серпень
вересень
вересень

вихователі

вересень

вихователі

протягом
року

вихователі

вересень

вихователі

вересень

вихователі,
працівники
гуртожитку,
комендант

протягом
року

вихователі

вихователі

протягом
року
вересень

вихователі

вересень

вихователі

вихователі
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

а)
ознайомлення
з
правилами
внутрішнього розпорядку та дотримання
їх;
б) стан збереження державної власності у
гуртожитку та засоби його поліпшення.
Збори
старост
кімнат
з
метою
налагодження роботи.
Бесіда на поверхах з питань режиму дня
у гуртожитку.
Організувати і взяти під контроль:
чергування в кімнатах і на секціях,
Контроль
оформлення
графіків
чергування по кімнатах.
Залучення
дітей
до
благоустрою
території.
Проведення акцій у гуртожитку (застели
своє ліжко, вимий посуд і т. п.).
Визначення найкращої кімнати місяця у
гуртожитку.
Проведення бесід з ПДТ і техніки
безпеки.
Вибори органів Ради профілактики
гуртожитку.
Засідання органів Ради профілактики
гуртожитку.
Скласти та затвердити план роботи Ради
профілактики гуртожитку.
Робота з дітьми, що потребують
особливої уваги.
Індивідуальна робота з дітьми.

протягом
року
щотижня

вихователі

щотижня

вихователі

вересень

вихователі

щотижня

вихователі,
мешканці
вихователі

щотижня

вихователі

щомісяця

вихователі,
Рада гуртожитку
протягом
вихователі
року
вересень
вихователі

щомісяця

вихователі,
Рада гуртожитку
вересень
вихователі,
Рада гуртожитку
протягом
вихователі
року
протягом
вихователі
року
мешканців щомісяця
вихователі

Проведення
зборів
гуртожитку.
Організація
роботи
кімнат вересень
вихователі
самопідготовки.
Проводити рейди-перевірки з метою
контролю
дотримання
мешканцями кожного
вихователі,
санітарно-гігієнічних норм та правил
дня
Рада гуртожитку
проживання у гуртожитку.
Робота з документацією.
кожного
вихователі
дня
Робота з підготовки виховних заходів.
кожного
вихователі
дня
Робота
з
оформлення
стендів, протягом
вихователі
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30.
31.

32.

33.

поновлення інформації.
року
Участь у педрадах, загальноліцейних та
за
вихователі
загальноколеджних виховних заходах.
планом
Провести
звітно-виборчі
зборикінець року
вихователі,
мешканців гуртожитку з порядком
Рада гуртожитку
денним:
а) звіт голови Ради гуртожитку про
виконання роботи.
Періодичне опитування батьків, їхня протягом
вихователі
оцінка діяльності колективу гуртожитку року
з питань виховання та організації умов
проживання.
Пропозиції
щодо
вдосконалення виховного процесу.
Підтримання
тісного
зв'язок
з протягом
вихователі
заступником директора з виховної року
роботи коледжу та психологом.
II. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВАННЯ

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Провести анкетування з вивчення
інтересів, нахилів та звичок мешканців.
Провести бесіду на тему: «Гуртожиток –
наш другий дім».
Година спілкування «У дружбі наша
сила».
Провести
анкетування
з
метою
виявлення творчих здібностей та
інтересів, моральних, психологічних
особливостей дітей.
Залучити обдарованих і талановитих
студентів до участі в різних заходах.
Вечірній кінозал (перегляд фільмів
українського
та
зарубіжного
кінематографу).
Організація
роботи
кімнат
самопідготовки.
Рейди-перевірки якості самопідготовки.

вересень
вересень

вихователі,
психолог
вихователі

вересень

вихователі

протягом
року

вихователі

протягом
року
протягом
року

вихователі

вересень

Романуха Ю. В.,
вихователі,
Рада гуртожитку
вихователі

протягом
вихователі
року
Проведення майстер-класів в Центрі протягом
ГулясН.М.
технічної творчості.
року Романуха Ю. В.
Участь у проведенні батьківських зборів. протягом
вихователі
року
Залучати дітей до участі у гуртках, протягом
вихователі
спортивних секціях.
року
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12.

Вечір відпочинку «Щоб могли ми гарно вересень
жити, треба вчитися дружити».

13.

Участь
у
загальноліцейних
та
загальноколеджних виховних заходах.
Відвідування
кінотеатру,
театру,
льодового клубу.
Бесіди на тему: «Культура зовнішнього
вигляду», «Поведінка у громадських
місцях», «Упорядкування особистих
речей», «Розпорядок свого часу».
Контроль за відвідуванням занять.
кожного
дня
Вивчення та впровадження досвіду протягом
роботи кращих гуртожитків.
року

14.
15.

16.
17.

Романуха Ю. В.,
вихователі,
Рада гуртожитку
протягом
вихователі
року
протягом
вихователі
року
протягом
вихователі
року
вихователі
вихователі

III. ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ
1. 1

2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7

Організація та проведення бесід: «Я і протягом
вихователі
суспільство»;
«Політичні
події
в року
Україні»;
«Про
волонтерів,
які
допомагають учасникам АТО»; «Про
загиблих патріотів АТО».
Залучення дітей до благодійних справ.
протягом
вихователі
року
Відвідування реабілітаційних центрів з грудень
вихователі,
нагоди Дня Святого Миколая.
Рада гуртожитку
Участь у святах міста, місцевих протягом
вихователі,
конкурсах, фестивалях.
року
мешканці
Друк у періодичних виданнях, ЗМІ.
протягом
мешканці
року
гуртожитку
Активність у соціальних мережах.
протягом
мешканці
року
гуртожитку
Випуск тематичних стіннівок з приводу протягом
вихователі,
знаменних дат та відзначення свят.
року
Рада гуртожитку
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Планування виховних заходів за пріоритетними напрямками
№
з/п

Зміст роботи

Відповідаль
ні

Термін

І семестр 2020-2021н.р.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Національно-патріотичне виховання
Вінниця – Перлина Поділля
Гуляс Н.М.
Організація та проведення інформаційних
годин, присвячених національним датам.
Огляд преси.
Відкритий захід до Дня козацтва
«Козацькі забави»
День козацтва (Загальноліцейний захід)
Година спілкування до Міжнародного дня
ООН.
Зустріч з учасником АТО

вересень

Кушко І.С.

вересень

Гончарук В.С.

жовтень

Гуляс Н.М.

жовтень

Кушко І.С.

жовтень

Кушко І.С.

жовтень

листопад

12.

Загальноліцейна зустріч з Центром історії Марценюк В.М
Вінниці (до Дня українського козацтва –
14.10)
Година спілкування до Міжнародного дня Марценюк В.М
ООН (24.10)
Виховна година мужності до Дня Романуха Ю.
В.
козацтва.
«Любіть Україну, як сонце, любіть, як
Гончарук В.С.
вітер, і трави, і води…». До Дня Гідності
та Свободи. Виховна бесіда.
Година спілкування до Дня Гідності та Горбата Л.Ф.
Свободи:
«Народжені
вмерти
за
Батьківщину – залишаються жити у
віках»
Зустріч з Центром історії Вінниці
Кушко І.С.

13.

Бесіда до Дня Гідності та Свободи.

листопад

14.

Акція до Дня пам'яті жертв голодомору
Кушко І.С.
«Запали свічку».
Загальноліцейний
захід.
Година
Кушко І.С.
спілкування до Дня Гідності та Свободи Марценюк В.М

7.

8.
9.
10.

11.

15.

Кушко І.С.

жовтень
жовтень
жовтень

листопад

листопад

листопад
листопад
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Романуха Ю.В.

(21.11)
16.

Виховний захід до Дня Збройних Сил Горбата Л.Ф.
України: «Нумо хлопці»
Художньо-естетичне виховання

грудень

17.

Барви осені. Виставка робіт учнів з
природніх матеріалів.

Гончарук В.С.

жовтень

18.

Випуск стінгазети –
Всесвітнім днем кухаря.

Гуляс Н.М.

жовтень

19.

Загальноліцейний
захід.
КТС
до
Кушко І.С.
Всесвітнього дня посмішки. Девіз дня: Романуха Ю.В.
«Поділись своєю посмішкою» (до
Всесвітнього дня посмішки – 02.10).
Конкурс на спритного читача скоромовок
Гуляс Н.М.
(Загальноліцейний
захід)
До
Дня
скоромовки 10.11.20
Відвідування перегляду КВН у міському
Кушко І.С.
палаці «Зоря».

20.

21.

привітання

з

жовтень

листопад

листопад

Година спілкування «Книга рекордів Романуха Ю.В.
Гіннеса» (до Всесвітнього дня Книги… –
09.11)
Загальноліцейний
виховний
захід: Горбата Л.Ф.
«Новий рік»

листопад

24.

Година творчості «Лист до св.Миколая»

Гуляс Н.М.

грудень

25.

Конкурс кросвордів. До Дня народження
кросворду 21.12.20

Гуляс Н.М.

грудень

26.

Загальноліцейний виховний захід «Новий
Кушко І.С.
Марценюк В.М
рік у країнах світу».
Романуха Ю.В.
Правове та моральне виховання
Бесіда на тему: «Роль навчальних
Горбата Л.Ф.
предметів в майбутньому житті»
Бесіда на тему: «З чого починається
Горбата Л.Ф.
злочин?»

22.

23.

27.
28.

грудень

грудень

вересень
вересень
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29.

Бесіда «Права та обов’язки ліцеїстів»

Гуляс Н.М.

вересень

30.

Ознайомлення учнів із правами та
обов’язками мешканців гуртожитку.
Година спілкування «Правила поведінки в
навчальному закладі»
Година спілкування з мешканцями
гуртожитку «Особиста гігієна».
Виховний захід до Дня людей похилого
віку.
Бесіда на тему: «Права підлітків на
охорону здоров’я»
Тест «Пізнай себе»
Знайомство
з
правилами
роботи
бібліотеки коледжу. До Всесвітнього Дня
шкільних бібліотек (26.10.20)
Година спілкування «Безпека щоденного
життя».
Культура спілкування між людьми.
Виховна бесіда.
Виховна година «Знай права, виконуй
обов’язки»
Інформаційна виховна година на тему:
«Поговоримо про коронавірус»
Виховна година «Знай права, виконуй
обов’язки» (до Всесвітнього дня дитини –
20.11)
Профілактична бесіда з мешканцями
гуртожитку на тему: «Коронавірус:
профілактика,
інфікування
та
поширення».
Урок-подорож «Будуємо правову державу
на новій планеті» (Загальноліцейний
захід) До Дня прав людини 10.12.20
Виховна година «Будуємо правову
державу».
Зустріч з дільничним інспектором на
тему: «Відповідальність підлітків за свої
вчинки».

Кушко І.С.

вересень

Марценюк В.М

вересень

Романуха Ю.В.

вересень

Гончарук В.С.

жовтень

Горбата Л.Ф.

жовтень

Гуляс Н.М.
Гуляс Н.М.

жовтень
жовтень

Романуха Ю.В.

жовтень

Гончарук В.С.

листопад

Кушко І.С.

листопад

Марценюк В.М

листопад

Марценюк В.М

листопад

Романуха Ю.В.

листопад

Гуляс Н.М.

грудень

Кушко І.С.

грудень

Кушко І.С.

грудень

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.
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46.

47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Зустріч з дільничим інспектором на тему: Марценюк В.М
«Відповідальність підлітків за свої
вчинки»
Екологічне виховання
Екологічна акція «Зелений патруль»
Гончарук В.С.
Проведення екологічних акцій «Опале
листя», «Чистий ліцей».
Проведення лекцій, бесід з питань
екології,
дотримання
чистоти
навколишнього
середовища,
його
благоустрою.
Прибирання закріпленої території біля
гуртожитку.
Бесіда на тему: «Надання першої
медичної допомоги при отримані травм»
Індивідуальна бесіда з мешканцями
гуртожитку (правила гігієни)
Гра: «Екологічний бумеранг»

грудень

вересень

Кушко І.С.

вересень

Кушко І.С.

жовтень

Гуляс Н.М.

жовтень

Горбата Л.Ф.

листопад

Горбата Л.Ф.

листопад

Горбата Л.Ф.

грудень

Бесіда щодо ведення здорового способа
Горбата Л.Ф.
життя (шкідливість вживання алкоголю,
наркотичних засобів та тютюнопаління)
Проведення акцій «приберись у шафі»,
Гуляс Н.М.
«застели ліжко» і т.п.
Фізичне та трудове виховання
Виховна година. Здоровим бути модно.
Гончарук В.С.

грудень

Виховна година «Час» (Відкрита виховна
година)
Загальноліцейний
захід.
Вступний
інструктаж з техніки безпеки.
Година спілкування на тему: «Безпека та
небезпека».
Загальноліцейний
захід.
Вступний
інструктаж з техінки безпеки
Бесіда «Правила техніки безпеки та
безпеки життя в гуртожитку».
Загальноліцейний
захід.
Вступний
інструктаж з техніки безпеки.
Брейн ринг: «Що я знаю про спорт»

грудень

вересень

Гуляс Н.М.

вересень

Кушко І.С.

вересень

Марценюк В.М

вересень

Марценюк В.М

вересень

Романуха Ю.В.

вересень

Романуха Ю.В.

вересень

Горбата Л.Ф.

жовтень
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64.

Перегляд футбольних матчів

65.

Бесіда «Здоров’я – найцінніший скарб»

66.
67.
68.

69.
70.
71.

72.
73.
74.

75.
76.

77.

Горбата Л.Ф.

жовтень

Марценюк В.М

жовтень

Видатні
спортсмени
Вінниччини. Гончарук В.С.
Виховна бесіда.
Майстер-клас з орігамі До Всесвітнього
Гуляс Н.М.
Дня орігамі 11.11.20
Година спікування на тему: «У світі Марценюк В.М
футболу» (до Всесвітнього дня футболу –
10.12)

листопад

ІІ семестр 2020-2021н.р.
Національно-патріотичне виховання
Бесіда присвячена
Дню Соборності
Гончарук В.С.
України
До Дня Соборності України відеоГорбата Л.Ф
подорож: «Соборна вільна, самостійна»
Загальноліцейний захід. Виховна година
Кушко І.С.
«Я громадянин України» (до Дня
Соборності України – 22.02).
Бесіда присвячена Героям Крут
Гончарук В.С.
Виховна година «Калейдоскоп трагічних
Кушко І.С.
подій: Небесна Сотня»
Марценюк В.М.
Загальноліцейна
зустріч
з
представниками Всеукраїнської спілки
Марценюк В.М.
учасників АТО «Побратими України» (до
Романуха Ю.В.
Дня вшанування учасників бойових дій –
15.02).
Перегляд фільму «Справжній Шевченко»
Гончарук В.С.
Романуха Ю.В.
Година спілкування «Визначні історичні
місця Вінниччини» (до Міжнародного дня Марценюк В.М.
пам’яток і визначних місць – 18.04).
Історії, які не можна забувати…Виховна
Гончарук В.С.
година

78.

Виховна година до Дня Європи

79.

Художньо-естетичне виховання
«Новорічна феєрія», майстер-клас з Гончарук В.С.
техніки скручування паперу «Квілінг»

Горбата Л.Ф.

листопад
грудень

січень
січень
січень
лютий
лютий

лютий

березень
квітень
травень
травень
січень
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80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.

87.
88.

89.
90.

91.
92.
93.
94.

95.

96.

Загальноліцейний захід до Дня Святого
Горбата Л.Ф.
Валентина
Подарунок для мами (виготовлення Гончарук В.С.
паперових квітів)
Проведення майстер-класу з нагоди Романуха Ю.В.
Міжнародного жіночого дня.
До дня гумору загальноліцейний конкурс:
Горбата Л.Ф.
«Найкумедніше фото»
Гуляс Н.М.
Бесіда на тему: «Турбота про зовнішній
Кушко І.С.
вигляд»
Загальноліцейна тематична екскурсія
Кушко І.С.
експозицією
«Міні-Вінниця»
(до Марценюк В.М.
Міжднародного дня пам’яток і визначних Романуха Ю.В.
місць –18.04)
Вечірній кінозал. Перегляд мультфільмів Романуха Ю.В.
(до Всесвітнього дня мультфільмів –
06.04).
До Дня матері бесіда на тему: «День
Горбата Л.Ф.
матері»
Загальноліцейна екскурсія до музею
Кушко І.С.
моделей тренспорту (до Міднародного Марценюк В.М.
Романуха Ю.В.
дня музеїв – 18.05)
Правове та моральне виховання
Злочин та види кримінального покарання. Гончарук В.С.
Виховна бесіда
Індівідуальна бесіда з мешканцями
Горбата Л.Ф.
гуртожитку (правила проживання в
гуртожитку)
Відвідування реабілітаційного центру Гончарук В.С.
«Промінь»
До дня безпечного інтернету година
Горбата Л.Ф.
спілкування: «Інтернет очима дітей»
Романуха Ю.В.
Година спілкування «Моя родина»
Гуляс Н.М.
(відкрита виховна година)
Індивідуальні бесіди з мешканцями
Гуляс Н.М.
гуртожитку (людина – творець власної
долі)
Кушко І.С.
Година спілкування з мешканцями
Марценюк В.М.
гуртожитку «Особиста гігієна»
Романуха Ю.В.
Гончарук В.С.
Привітання жінок реабцентру

лютий
березень
березень
квітень
квітень
квітень

квітень
травень
травень

січень
січень
лютий
лютий
лютий
лютий
лютий

березень
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97.

Тест: «Ваш творчий потенціал»

Горбата Л.Ф.

березень

98.

Година спілкування: «Етичні норми
поведінки»
Конкурс ерудитів: «Що? Де? Коли?»

Горбата Л.Ф.

березень

Горбата Л.Ф.

березень

Гуляс Н.М.

березень

Марценюк В.М.

березень

99.
100.

Класна година «Готуємось до іспитів»

101.

Похід до театру

102.

квітень

103.

Організація та проведення бесід: «Права й
Кушко І.С.
обов’язки громадян України»; «Злочин і
покарання»
Бесіда «Людина починається з добра»
Марценюк В.М.

104.

Закон і совість. Виховна година

травень

105.

Бесіда на тему: «Загальні правила
Горбата Л.Ф.
поведінки під час виховного процесу»
Тестування: «Екзамен на зрілість»
Горбата Л.Ф.
(готовність до здорового життя)
Бесіда «Як раціонально організувати свій
Гуляс Н.М.
час»
Бесіда на тему: «Твоя поведінка в
Кушко І.С.
громадських місцях»
Бесіда на тему: «Правила протипожежної Марценюк В.М.
безпеки» (на вимогу МОН та до
Міжнародного дня пожежника – 04.05)
Зустріч з соціальним психологом на тему: Романуха Ю.В.
«Стоп булінг!!!» (до Міжнародного дня
протидії булінгу – 04.05).
Бесіда «Мобільний телефон в житті Романуха Ю.В.
людини».
Екологічне виховання

106.
107.
108.
109.

110.

Гончарук В.С.

квітень

травень
травень
травень
травень
травень
травень
травень

111.

Озеленення кімнат

Гончарук В.С.

січень

112.

До Всесвітнього дня боротьби проти раку
година спілкування, новини
Бесіда на тему: «Я і моє здоров’я»

Горбата Л.Ф.

лютий

Горбата Л.Ф.

лютий

113.
114.

115.

Виховна година «Надзвичайні ситуації» Марценюк В.М.
(до Всесвітнього дня цивільної оборони –
01.03).
Пам’ятаймо чорнобильський квітень! Гончарук В.С.
Відкритий виховний захід

березень
квітень
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116.
117.
118.

119.
120.
121.
122.

123.

Виховна година до Дня Чорнобильської
Горбата Л.Ф.
катастрофи
Інтелектуальна гра: «Крок за кроком до
Горбата Л.Ф.
здоров’я»
Виховна бесіда. «Дотримання чистоти Гончарук В.С.
навколишнього середовища»
Фізичне та трудове виховання
«Молодь за здоровий спосіб життя».
Виховна бесіда
Профілактика СНІДу. Втручання силами
рівних
Вікторина: «Спортивний знавець»

квітень
квітень
травень

Гончарук В.С.

січень

Гончарук В.С.

березень

Горбата Л.Ф.

березень

Виготовлення листівок-щасливок «Хочу
Гуляс Н.М.
бути
щасливою
людиною»
(Загальноліцейний
захід)
До
міжнародного дня щастя 20.03.21
Загальноліцейний
захід.
Зустріч
з
Кушко І.С.
представниками товариства Червоного Марценюк В.М.
Хреста.
Романуха Ю.В.

березень

березень

124.

Мої досягнення у спорті. Фокус-група.

Гончарук В.С.

квітень

125.

До Всесвітнього дня здоров’я похід до
лісу: «День здоров’я
Година спілкування «Я та моє здоров’я»
(відкрита виховна година) 07.04.21
Всесвітній день здоров’я
Валеологічні акції «Молодь за здоровий
спосіб життя».
Відеолекторії «Здоровим бути модно».

Горбата Л.Ф.

квітень

Гуляс Н.М.

квітень

Кушко І.С.

квітень

Кушко І.С.

квітень

129.

Виховна година «Я за здоровий спосіб
життя» (до Всесвітнього дня здоров’я –
07.04).

Романуха Ю.В.

квітень

130.

День здоров’я.

Гончарук В.С.

травень

131.

Виявлення студентів з асоціальною
поведінкою. Бесіди з ними з тем:
«Профілактика запобігання шкідливих
звичок.
Організація зустрічей зі спортсменами.
Проведення бесід щодо ведення здорового
способу життя (шкідливість вживання

Кушко І.С.

травень

Кушко І.С.
Кушко І.С.

травень
травень

126.

127.
128.

132.
133.
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алкоголю,
наркотичних
тютюнопаління).
134.

засобів

та

Трудовий десант «Чисте ліцейне подвір’я»

Марценюк В.М.

травень

