
Щомісячні заходи на 2020-2021 н.р.  

 Загальноліцейні  заходи Заходи соц..психолог.  служби Групові  заходи Заходи в гуртожитку 

Вересень - День Знань  
- Перший урок на тему: «Правовий 
статус людини і громадянина»  
 
- Олімпійський урок; 
-Місячник безпеки життєдіяль-
ності; 
 
 

- Провести тестування учнів щодо 
вибору професії ; 
-Психодіагностика рівня агресивності 
поведінки учнів (метод.Басса- Дарки); 
 
 
-Здійснити психолого-педагогічний 
аналіз контингенту учнів з метою 
виявлення тих 
. 

- Бесіди на теми: 
- «Права і обов’язки учня ПТНЗ»; 
- Год.спілкування до Дня 
партизанської слави ; 
 - Робота психолога в групах ; 
 
- Проведення інформаційних годин:  
-"Моє місто Херсон"; 
"День партизанської слави  
 

-Вікторина «Транспорт, діти; 

дорога» ; 
-Спілкування без обмежень 

«Гуртожиток мій дім, моя 

сім’я » ;  
- Виховна година до 

Міжнародного дня миру ; 
--Бесіда «Світовий день 
Українського кіно» ;  
 

-Година спілкув.:«Особиста 
гігієна та режим» 

 

Жовтень -Привітання до Дня вчителя та Дня 

працівників ПТО ; 
- Провести спорт.змагання до  Дня 

українського козацтва  та Дня 
Захисника України  ;            
 
-Організувати конкурс 
 «Учень року»; 
 
- Провед. курсових батьк. зборів; 
 

-Просвітницька година «Як не стати 
жертвою злочину»  (до Дня протидії 
насиллю); 
 
 
-Вивчити умови проживання 
важковиховуваних дітей, дітей-сиріт ; 
 
 

-Год. спілкув.до Дня укр.козац. 

та захисника України; 
- Год.спілкув.  «Людина 
починається з тебе» (до Дня 
громадян похилого віку); 
- Урок - пам’яті до 76-ї річниці 
визволення України від фаш. 
загарбників ; 
 
-Переобрати батьківський 
комітет в групах; 

- До 75-ї річниці визвол. 

України від фаш. загарбників 
бес. «Друга Світова війна»;  
- Вечір козацької слави «Ну-
мо козаки!»; Школа молодого 
лідера – вибори Ради 

гуртожитку; 
- Брейн-ринг «Козацькому 
роду нема переводу» - 
інтелектуальний конкурс ; 
- Год. спілкування «Цікавий 

світ професій»  

Листопад - Ліцейний огляд-конкурс «Надія- 

Молодість-Майбутнє» (ліц.  
етап); 
-День Гідності та Свободи; 
-День пам’яті жертв голодо-
морів; 
-День боротьби з насильством 
 

-  просв. год. «Відповідальність за 
правопорушення » 
- Бес.: «Підлітки: злочин і кара». 
 
 
Тренінг «допоможи невпевненому в 
собі» (Перяз.,Бесонна) 

-Год. спілк. «До міжнародного 
Дня толерантності»; 
-Урок-реквієм на вшанування 
героїв Небесної сотні ; 
-Год.спілкув. «Вічна пам'ять 
замореним  голодом»; 
 

- Проведення тематичних 
виховних годин до Дня Гідності 
та Свободи-18 - Ком. 

-Бес: «Уміння сказати «Ні» в 

екстремал. ситуаціях» ;                     
- Конкурс безпеки 

життєдіяльності ; 
- Год. спілкування до 

Міжнародного дня 

терпимості (толерантності) ; 
- Бесіда «День пам’яті 

голодомору»  
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Грудень  - Заходи до Дня Збройних Сил 
України; 
 
 
 
- Проведення батьк. зборів; 
 

- Тиждень правовиховної роботи ; 

- -Бесіда «СНІД. Знати, щоб жити»; 
 
 

 
 

-Бесіди до Дня прав людини ; 
-Год.спілкування «ДНЗ «ХПСЛ» 

минає 67»  ; 
 

 

Інструктаж на зим. канікули  

- День української армії – 
Турнір силачів   ; 
-Бесіда «Здоров’я дитини – 

щастя кожній родині» ; 

- Виховна година «Закон і 

ми» до Дня прав людини; 
- Бесіда.День боротьби проти 

СНІДу. 
 

 

Січень - День Соборності України; 
 
 
 
 

 

- Анкетування з подальшим обговорен-
ням відповідей  
«Булінг у освітньому середовищі»  
  

 

-  Бес. до Дня соборності 
України; 
- Год.спілк. «Минуле, теперішне 
та майбутнє у вчинках 
українців»; 
 
 
Бесіда «Мода і смак» 

- До 100 річниці Акту злуки 
ЗУНР і УНР бесіда «Історичне 
возєднання ЗУНР і УНР» ; 
- інтелектуальна гра «Шахова 
корона» ; 
- Виховний захід до Дня 
Соборності України «Моя 
країна Україна»; 
- Година спілкування «Нік 
Вуйчич – герой сучасності»  

Лютий -Урок мужності  : «Афган.-мій біль 
,  моя пекуча рана”; 
 
- день Героїв Небесної Сотні; 
 
 

- Просвітницька бесіда «В зоні 
особливої уваги  (Булінг у навчальному 
закладі)»; 
 
 

-  Бес. «Афган.- мій біль, моя 
пекуча рана» (до вшанування 
учасників бойов. дій на території 
шнших держав); 
-Бесіди з питань булінгу ; 
-Бесіди до дня Героїв Небесної 
Сотні  
 

 

-Дискусія «Хочу» і «Можу» ; 
-Психологічно-правовий 
практикум «Я і Закон» ; 
- Виховна година до Дня 
спонтанного прояву доброти 
«Людина починається з 
добра» ; 
- Година спілкування майстер 
клас до Дня Святого 
Валентина  

 

-Постійно вести психолого- педагогічні спостереження за поведінкою учнів схильних до правопорушення;   
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Березень - Концерт-привітання до 
Міжнародн. жіночого дня ; 
 

- Відзначити:75-у річницю визвол. 
Херсону від фашист.загарбників 
(радіогазета); 

 -«День відкритих дверей»; 
 

 

-Заняття з елементами тренінгу «Шлях у 

прірву» ; 
- Год. спілкув.«Булінг серед підлітків. 
Відповідальність, наслідки. Права» 
(перегляд відеороликів,спільне обговорення 

ситуації та наслідків) ; 
 
 

 
- Диспут «Формула успіху» 

-Год.спілкування  до 
Міжнародного жіночого дня; 
- Год.спілк. «У кожного своя доля 
і свій шлях широкий»  (до дня 
народж.Шевченко Т.Г.); 
-Урок пам’яті до 77-ї річниці 
визволення Херсона від фаш. 
загарбників 
 

 
 

-Бесіда «Українська 
національна ідея» ; 
-Здоровий спосіб життя «Не 
зашкодь собі» ; 
- Год. спілк.«Кобзар»-найволе 
-любніша книга усіх часів» , 
Презентація до 
Міжнародного жіночого дня 
«Найвпливовіші жінки в 
історії людства» ; 
- Година спілкування «Свято 
жіночності. Подарунок своїми 
руками»  

Квітень  
-День Чорнобильської катастрофи; 
 
 

- Засідання Координаційної ради 
 

  

- Турнір ораторів «Не будь собі 
ворогом» (до Всесвітн. дня здоров’я) 
 
 
 

-Година  спілк. «Вічні цінності 
очима учнів»; 
- Год. спілкування  до Дня 

Чорнобильської катастрофи  
 
 

-Екологічна гра 
«Відповідальність перед 
майбутнім» ; 
- Круглий стіл «Моя 
Херсонщина» ;  
- Спортивні змагання до 

Всесвітнього дня здоров’я ; 
- Бесіда «Чорнобильські 
дзвони»  

Травень - День Перемоги  над нацизмом у 
другій світовій війні; 
 
 
 

Просвітн.година «Від шкідливої звички 
до хвороби» (до Всесвітн.дня  без 

тютюну (здоров’я); 
 
Кр.стіл «Важливість сім’ї у суспільстві та 
житті людини. Планування сім’ї” 
(до Міжнародн.дня сім’ї) 

-Вих.год. «Ваш великий подвиг- 

ми пам’ятаємо»; 
- Диспут «На цій землі ми 

спадкоємці чи вандали?»; 
- Бесіда про правила поведінки у 
громадських місцях; 
- День слов’янської писемності і 
культури; 
- Міжнародний день миротворців 
ООН  

- Тренінг для учнів,  з метою 

запобігання булінгу 

«Конфлікт, конфлікт» ; 
- Диспут «Перемога чи 
примирення» ; 
- Виховна година до Дня 

пам’яті та примирення ; 
- Бесіда до Дня пам’яті героям 

Великої Вітчизняної Війни  

Червень - День Скорботи України-22; 
 
- Засід. Координаційної ради ; 
 

- Вручення дипломів 
 

- Засід. дискус.клубу «Якби я став 

Президентом» (до Дня Конституції). 
- Година спілкування «Я маю 

право на свої права»  
(до Дня молоді) 
 
 
- Бесіда-роздум «Відчини своє серце 
добру» (1) – Ком. 

- Змагання з настільного 
тенісу ; 
- До 70-ї річниці 
Міжнародного дня захисту 
дітей спортивні змагання між 

учнями ; 
- Виховна година до 

Міжнарод.дня боротьби 
проти зловживання 
наркотиками, їх незаконного 
обороту «Наркоманія»; 
- Бесіда «День захисту дітей»  

 


