ВЕРЕСЕНЬ
№

1. 1.

Термін
виконанн
я

Зміст виховної
діяльності

01.09
Свято «День Знань.
«Дзвоник перемоги!»
Створення святкової
атмосфери у ліцеї

2. 2

01.09 – Вибори лідера ліцею.
12.09 Формування команди
учнівського
самоврядування
ліцею.
Формування активів
класу

3. 3

01.09 –
31.09

4. 4.

05.09

Проєкт учнівського
парламенту «Про
свою безпеку дбай –
дорожні правила
вивчай»:
-Фото-Квест
«Дитинству – безпечні
дороги»
-Відео-дайжест «Увага
на дорозі – життя у
безпеці»
-Інформаційна
листівка для
гімназистів «Я –
велосипедист»
-Онлайн-виставка
малюнків «Мій друг –
дорожній рух!»
Благодійний челендж
«Українці –
українцям»
до Міжнародного дня
благодійності

Ключова
Ціннісні
Напрями Відповідальні
компетентність ставлення та виховної
практичні
роботи
здатності
Обізнаність та
Ціннісне Художньо
Педагогсамовираження у ставлення до -естетичне організатор
сфері культури. культури й виховання
Соціальна та
мистецтва
громадянська
Ціннісне
компетентності ставлення до
сім’ї, родини,
людей
Соціальна та Загальноприйн Правове
Педагоггромадянська
яті людські виховання організатор
компетентності цінності, права
людини,
громадська
відповідальніс
ть.
Соціальна та
Ціннісне
Фізичне
Педагоггромадянська ставлення до виховання організатор
компетентності
себе та
Правове Міністерства УС
здоров'я
виховання
Уміння вчитися
впродовж життя Загальноприйн
яті людські
цінності, права
людини,
громадська
відповідальніс
ть.

Соціальна та
Ціннісне
Морально
Педагоггромадянська
ставлення
-етичне
організатор
компетентності особистості до виховання Заступник УС
суспільства й Національ
держави
ноЗагальноприйн патріотич
яті людські
не
цінності, права виховання
людини,
громадська
відповідальніс
ть

5. 5.

09.09

6. 6.

12.09 –
16.09

7. 7.

8.

9.

10.

11.

Обізнаність і
Ціннісне Художньо
ПедагогФотовиставка
«Мальовнича моя самовираження у ставлення до -естетичне організатор
сфері культури
культури й виховання Міністр культури
Україна»
до Міжнародний день
мистецтва
УС
краси»
Екологічна
Олімпійський
грамотність і
тиждень:
- Конкурс коміксів на здоров’я життя
тему «Спортивні
забави» ( до Дня
фізичної культури і
спорту України 11.09)
- Тік-ток челендж
«Спорт – це модно!»
- Фотовиставка «Спорт
– моє життя»

Ціннісне
Фізичне
Педагогставлення до виховання організатор
здоров'я
Міністр спорту
УС

Ціннісне
Правове
Педагогставлення виховання організатор
особистості до
Лідер УС
суспільства й
держави
29.09
Ціннісне Національ
Педагогставлення
ноорганізатор
особистості до патріотич Міністр культури
суспільства й
не
УС
держави
виховання
Кожного Засідання учнівського Ініціативність і
Ціннісне
Правове
Педагогтижня
підприємливість ставлення до виховання організатор
парламенту
суспільства і
Лідер УС
держави
15.09

Тренінг для членів Ініціативність та
підприємливість
учнівського
самоврядування
«Лідер – це дія»
до Дня демократії
Акція «Запали свічку Соціальна та
громадянська
пам’яті»
до Дня пам'яті трагедії компетентності
Бабиного Яру

Протяго Акція : «Кожен учень
м місяця хоче знати, де свої
таланти показати»
(залучення дітей до
відвідування гуртків,
секцій, клубів за
інтересами)
Протяго
Доповнення
м року
інформації до газети
ліцею про події
вересня.

Уміння вчитися
Ціннісне Художньо
Педагогвпродовж життя ставлення до -естетичне організатор
культури і виховання Міністр праці та
мистецтва
Фізичне профорієнтації
виховання
УС
Трудове
виховання
ІнформаційноЦіннісне
Правове
Педагогцифрова
ставлення до виховання організатор
компетентність суспільства і
Міністр
держави
інформації
«Прес-цетр»

ЖОВТЕНЬ
№

Термін
виконання

Зміст виховної
діяльності

Ключова
Ціннісні
компетентність ставлення та
практичні
здатності
1. 01.10-30.10 Проєкт учнівського
Соціальна та
Ціннісне
громадянська ставлення до
парламенту «Юний
компетентності суспільства і
громадянин
держави
нескореної країни» Ініціативність та
Ціннісне
в рамках місячника підприємливість
ставлення до
правових знань:
- Телеміст-дебати
себе
«Що може зробити
дитина для своєї
країни?»
- Конкурс дитячих
малюнків «Право
очима дітей»
- Інформаційна
листівка «Права дітей в
Україні»

Фоточеленж «Сила
усмішки»
до Всесвітнього Дня
усмішки
3. 03.10-06.10 Проєкт учнівського
самоврядування
«Осінній фест» до
Дня працівників
освіти :
- Фотоконкурс
«Гарбузова феєрія»
- Відеолистівка
«Вчителі – витязі
освіти»
2.

01.10

4.

04.10

Проведення

благодійної акції
«Чотирилапий друг»
до Всесвітнього тварин

Напрями Відповідаль
виховної
ні
роботи
Національно Педагог-патріотичне організатор
виховання
Міністр
Правове культури УС
виховання

Обізнаність та
Ціннісне
ХудожньоПедагогсамовираження ставлення до естетичне організатор
у сфері культура
себе
виховання
Міністр
культури УС
Обізнаність та
Ціннісне
ХудожньоПедагогсамовираження ставлення до естетичне огранізатор
у сфері культура культури і
виховання
Міністр
мистецтва
культури УС
Ціннісне
ставлення до
здоров'я

Екологічна
грамотність і
здорове життя

Ціннісне
ставлення до
природи

Соціальна та
громадянська
компетентності

Ціннісне Національно Педагогставлення до -патріотичне організатор,
суспільства і виховання
УС
держави
МоральноЦіннісне
етичне
ставлення до виховання
культури і
мистецтва

МоральноПедагогетичне
організатор
виховання
УС

Всеукраїнська
благодійна акція
«Happy Гав для Сірка»

5.

13.1014.10

Заходи до Дня
захисника та
захисниць України
та Дня українського
козацтва
- Відеопривітання
«Захисники України -

Спілкування
державною
мовою
Інформаційно-

воїни світла»
- Інформ-дайджест

«Від
козаків
кіборгів»

цифрова
компетентність

до

- Всегімназична
хвилина скорботи за
загиблими захисниками
України

- Національнопатріотична акція
малюнків «Повертайся
живим»
- Національна кампанія
подяки захисникам та
захисницям
України
#ЗавдякиТобі
(фото
долоня до серця)

Тиждень протидії
булінгу
- Відеопрезентація
«Кібербулінг агресія в
інтернеті»
- Селфі-акція «Ми
різні, але рівні»
7. 24.10-28.10 Тиждень учнівського
самоврядування
- Тренінг «Імідж –
важлива складова
справжнього лідера»
- Конференція
«Структура
учнівського
самоврядуваня у
класі»
- Відеопрезентація
«Міністерства
учнівського
самоврядування»
6. 17.10-21.10

Соціальна та
громадянська
компетентності

Ціннісне
ставлення до
себе
Ціннісне
ставлення до
здоров'я

МоральноПедагогетичне
організатор
виховання Міністерство
Правове
внутрішніх
виховання
справ УС

Ініціативність і
Ціннісне
підприємливість ставлення до
суспільства і
Соціальна та
держави
громадянська
компетентності
Уміння вчитися
впродовж життя

Правове
виховання

8.

Кожен Засідання учнівського Ініціативність і
Ціннісне
понеділок
підприємливість ставлення до
самоврядування
суспільства і
держави

Правове
виховання

Педагогорганізатор
Президент
УП

9.

Протягом
року

Правове
виховання

Педагогорганізатор
Міністерство
інформації
«Пресцетнр»

Доповнення
інформації до газети
ліцею про події
жовтня.

ІнформаційноЦіннісне
цифрова
ставлення до
компетентність суспільства і
держави

Педагогорганізатор
Лідер УС

ЛИСТОПАД
№
Термін
виконання

Зміст виховної
діяльності

Ключова
Ціннісні
Напрями Відповідальні
компетентність ставлення та виховної
практичні
роботи
здатності
Екологічна
Ціннісне
Фізичне
ПедагогПроєкт «Здоровим
грамотність і
ставлення
виховання організатор
бути модно!»
в рамках місячника
здорове життя
до себе
Міністр
здорового способу :
Ціннісне
спорту та
- Відеомесендж
ставлення
екології УС
«Здоровим бути модно»
до здоров'я

1.

01.11 –
30.11

2.

04.11

Благодійна селфіакція
«Не кидай тваринку
у біді»
до Всесвітнього
тварин

Екологічна
грамотність і
здорове життя

Ціннісне
ставлення
до природи

Екологічн
е
виховання

Педагогорганізатор
Міністр
спорту та
екології УС

3.

07.11 –
11.07

Тиждень знань
безпеки
життєдіяльності:
- Мультфільми від
ЮНІСЕФ Україна про
мінну безпеку:
«Повітряний змій»,
«Лісовий скарб»,
«Телефонуй 101» для 14 класів.

Уміння
вчитися
впродовж
життя
Інформаційноцифрова
компетентність

Ціннісне
ставлення
до себе та
здоров'я

Фізичне
виховання

Педагогорганізатор
Заступник УС

Ціннісне
ставлення до
суспільства і
держави

Національ
Педагогноорганізатор
патріотич Міністр освіти
не
УС
виховання

4.
09.11

5.

14.11 –
18.11

Спілкування
Дня української мови
державною
та писемності
- Хіт-парад «Топ-10
мовою
відомих українсь-ких
прислів’їв»
- Флешмоб
#Мова_мояЗброя
Проєкт учнівського
самоврядування
«Тиждень
толерантності»:
Понеділок «День
добра»
Арт-презентація
«Нехай доброти у
Соціальна та
світі більшає»
громадянська
Вівторок «День
компетентності
Тактовності»
Дискусія «Чи
потрібно говорити у
вічі правду?»
Середа «День Поваги»
Google-дошка
опитування «Що таке

Загальнопр
ийняті
людські
цінності,
права
людини,
громадянсь
ка
відповідаль
ність

Морально
-етичне
виховання

Педагогорганізатор
Міністр
освіти УС,
практичний
психолог

6.

7.

8.

9.

повага?»
Четвер «День
Ввічливості»
Інтерактивний тестгра «Доречне
вживання ввічливих
слів»
П’ятниця «День
Взаєморозуміння»
Листівка «Дієта для
тих, хто хоче бути
толерантним»
20.11
Заходи до
(неділя)
Всесвітнього Дня
дитини
- Акція «Діти- дітям»
- Кінозал-онлайн
«Українські
мультики» (20.11)
21.11
День Гідності та
Свободи
- Відеолінійка
«Майдан – фортеця
духу»
- Хвилина
вшанування «Герої не
вмирають»
- Флешмоб
«Я
–
українець(-ка)!»
28.11
День пам’яті жертв
Голодомору та
політичних
репресій(27.11)
- Акція
«Свічка
пам’яті»
Кожен Засідання учнівського
понеділок
самоврядування

10. Протягом
року

Доповнення
інформації до газети
ліцею про події
листопада.

Обізнаність і
Ціннісне
Художньо
Педагогсамовираження ставлення до -естетичне організатор
у сфері
культури і виховання
Міністр
культури
мистецтва
культури УС

Соціальна та
Ціннісне
Національ
Педагоггромадянська ставлення до
ноорганізатор
компетентності суспільства і патріотич
Міністр
держави
не
культури УС
виховання

Соціальна та
Ціннісне Національн
Педагоггромадянська ставлення до
оорганізатор
компетентності суспільства і патріотичне
УС
держави
виховання
Ініціативність і
Ціннісне
Правове
Педагогпідприємливість ставлення до виховання організатор
суспільства і
Лідер УС
держави
ІнформаційноЦіннісне
Ініціативні
Педагогцифрова
ставлення
сть і
організатор
компетентність
до себе
підприємл Міністерство
ивість
інформації
«Прес-центр»

ГРУДЕНЬ
№
Термін
виконання

1.

Зміст виховної
діяльності

Ключова
Ціннісні
Напрями
компетентність ставлення та виховної
практичні
роботи
здатності
Екологічна
Ціннісне
Фізичне та
грамотність і
ставлення
екологічне
здорове життя
до себе та
виховання
здоров'я

Відповідаль
ні

Соціальна та
Ціннісне
Художньогромадянська
ставлення до естетичне
компетентності суспільства і виховання
Обізнаність і
держави
Національно
самовираження у
Ціннісне
-патріотичне
сфері культури
ставлення до виховання
культури і
мистецтва

Педагогорганізатор
УС

01.12
Всесвітній день
боротьби зі СНІДом
Інформдайжесм
«Стоп – СНІД!»

2.
01.12 –
31.12

Проєкт «Все буде
Україна»
в рамках місячника
національнопатріотичного
виховання:

Педагогорганізатор
Міністр
спорту та
екології

- Відеочелендж
«#Я_вірю_у_ЗСУ» до
Дня Збройних Сил
України
- Благодійна акція
«Разом до перемоги» до
Дня Збройних Сил
України
- Конкурс малюнків
«Україна - мій дім»
- Квест-марафон «Усі
ми волонтери»
- Телеміст-марафон з
командою учнівського
самоврядування
«Патріотизм нагальна потреба
України» до Дня
місцевого
самоврядування
(07.12)
3.

07.12

4.

14.12

5.

26.12 –
30.12

Фоточелендж
«Дівочий оберіг» до
Дня української
хустки

Обізнаність і
Ціннісне
Національно
Педагогсамовираження ставлення до -патріотичне організатор
у сфері
культури і
виховання
Міністр
культури
мистецтва
культури УС

Соціальна та
Ціннісне Національно- ПедагогWeb-екскурсія
громадянська
ставлення патріотичне організатор
«Гірчить Чорнобиль
компетентності
до
виховання
Міністр
крізь віки»
до Дня вшанування
суспільства
внутрішніх
учасників ліквідації
і держави
справ УС
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
Обізнаність і
Ціннісне
ХудожньоПедагогПроєкт УС
самовираження
у
ставлення
естетичне
організатор
«Новорічні заходи»

- Фото-квест
«Новорічний бум»
- Інтерактивна дошка
дитячих
мрій
«З
Новим
роком,
Україно!»
6. 20.12-25.12

Створення святкової
атмосфери у ліцеї до
новорічних свят

7.

Кожного
тижня

Засідання
учнівського
самоврядування

8.

Протягом
року

Доповнення
інформації до газети
ліцею про події
грудня.

сфері культури

до культури
і мистецтва

виховання

Міністр
культури УС

Обізнаність і
Ціннісне
самовираження у ставлення
сфері культури до культури
і мистецтва
Ініціативність і
Ціннісне
підприємливість ставлення до
суспільства і
держави

Художньоестетичне
виховання

Педагогорганізатор

Правове
виховання

Педагогорганізатор
Президент
УС

Інформаційноцифрова
компетентність

Ціннісне
ставлення
до себе

Художньоестетичне
виховання

Педагогорганізатор
Міністерство
«Пресцентр»

СІЧЕНЬ
№

Термін
виконання

Ключова
Ціннісні
Напрями Відповідальні
компетентність ставлення виховної
та
роботи
практичні
здатності
1. 06.01–13.01 Тиждень народних
Обізнаність і
Ціннісне
Національн
Педагогсамовираження у ставлення
оорганізатор
святкувань:
-Відеочелендж
сфері культури
до
патріотичне
««Різдвяний дзвін»»
суспільств виховання
до свята Рідзва;
а і держави
-Відеочелендж
«Щедрий вечір,
Україно!» на Старий
Новий рік
-Вертеп. Різдвяня
коляда
2. 10.01- 14.01

3.

11.01

4.

16.01

5.

23.01
(22.01)

Зміст виховної
діяльності

Зимові акції:
«Даруємо радість
дітям»;
Акція
«Допоможемо
зимуючим птахам»

Всесвітній день
«Дякую»
###-челендж
«У_кожного_свій_
фронт»
(подяка кожному
українцю, який
працює на
Перемогу)
Арт-месендж
«Воїнитермінатори»
До Дня пам'яті
кіборгів

Екологічна
Загальнопри Моральнограмотність і
йняті
етичне
здорове життя
людські
виховання
цінності,
права
людини,
громадянськ
а
відповідальн
ість
Соціальна та
Ціннісне
Моральногромадянська ставлення до
етичне
компетентності сім'ї, родини, виховання
людей

Соціальна та
громадянська
компетентності

Педагогоганізатор
Міністр
спорту та
екології УС

Педагогоганізатор
Міністр
культури УС

Ціннісне
Національн
ставлення
одо
патріотичне
суспільств виховання
а і держави

Педагогоганізатор

Соціальна та
Ціннісне
Національн
Заходи до Дня
громадянська
ставлення
оСоборності
компетентності
до
патріотичне
України:
- Арт-презентація
суспільств виховання
«Відкрий для себе
а і держави
Україну»
- Конкурс малюнків
«Хай в серці кожної
люди, живе любов до
України»

Педагогоганізатор

6.

7.

8.

9.

Соціальна та
Заходи до
громадянська
Міжнародного
компетентності
Дня пам’яті
жертв Голокосту
- Фотопрезентація
«Голокост – шрам на
серці людства»
- Акція
«Свічка
пам’яті»
29.01
Соціальна та
Заходи до Дня
пам’яті загиблих під громадянська
компетентності
Крутами
- Тематичноінформаційний
дайджест «Герої Крут
живі
у
пам’яті
нащадків»
- Кінолекторій
«Крути – символ
героїзму українського
юнацтва»
Кожен
Ініціативність і
Засідання
понеділок
підприємливість
учнівського
самоврядування
27.01

Протягом
року

Доповнення
інформації до
газети ліцею про
події січня.

Ціннісне
Національн
ставлення
одо
патріотичне
суспільств виховання
а і держави

Педагогоганізатор
Міністр
внутрішніх
справ та
інформації УП

Ціннісне
Національн
Педагогставлення
ооганізатор
до
патріотичне
Міністр
суспільств виховання культури УС
а і держави

Ціннісне
Правове
ставлення до виховання
суспільства і
держави
ІнформаційноЦіннісне Ініціативніс
цифрова
ставлення
ть і
компетентність
до себе підприємлив
ість

Педагогорганізатор
Лідер УС
Педагогорганізатор
Міністр
інформації
«Прес-центр»

ЛЮТИЙ
№
Термін
виконання

Зміст виховної
діяльності

Ключова
Ціннісні
Напрями Відповідальні
компетентність ставлення виховної
та
роботи
практичні
здатності
ІнформаційноЦіннісне
Правове
ПедагогПроєкт учнівського
цифрова
ставлення виховання
організатор
парламенту «На
компетентність до себе та
Міністр
хвилі безпечного
Уміння
здоров'я
внутрішніх
інтернету» до
вчитися
справ та
Тижня безпечного
впродовж
інформації УС
Інтернету
- Онлайн-тренінг «Фейк
життя
чи правда?»
- Kahut-марафон
«Безпечний інтернет»

1.

06.02 –
10.02

2.

14.02

Обізнаність і
Проєкт учнівського
парламенту «Хто не самовираження
палає, той не
у сфері
запалює»
культури
до Дня Святого
Валентина(14.02)
- Арт-круїз «Кохання не
має кордонів»
- Флешмоб-колаж "Мій
найкращий друг(а)"
- Конкурс відеороликів
«Романтичне послання»

Ціннісне
ставлення
до
культури і
мистецтва

Художньоестетичне
виховання

Педагогорганізатор
Міністр
культури УС

3.

16.02

Проєкт учнівського
самоврядування
«Україна. Народжені
вільними!» до Дня
єдності України
- Телеміст-марафон
«Молодь за єдину
Україну»
- Фотофлешмоб
«Дитяча посмішка єднає
Україну»
- Арт-презентація «Все
буде Україна»

Спілкування
державною
мовою
Соціальна та
громадянська
компетентності

Ціннісне
ставлення
до
суспільств
аі
держави

Національ
нопатріотичн
е
виховання

Педагогоганізатор
Міністр
культури УС

Ціннісне
ставлення
до
суспільств
аі
держави

Національ
нопатріотичн
е
виховання

Педагогорганізатор
Міністр
культури УС

4.
19.02

Арт-презентація
«Відродженна
святиня України»
до Дня Державного
Герба України

Соціальна та
громадянська
компетентності

Ціннісне
Спілкування
Національ
ставлення до
державною
носуспільства
і
мовою
патріотичн
держави
Соціальна та
е
громадянська
виховання
компетентності

Педагогорганізатор

5.

20.02

Заходи до дня Героїв
Небесної сотні
- Майстер-клас «Сто
небесних ангелів»
- Хвилина мовчання
«Хай палають свічки
пам’яті загиблих Героїв
Небесної Сотні»

6.

21.02

7.

27.02

Ціннісне
Спілкування
Національ
ПедагогЗаходи до
ставлення
до
державною
ноорганізатор
Міжнарожного дня
суспільства і патріотичн Міністерство
мовою
рідної мови
держави
- Арт-презентація
Соціальна та
е
освіти УС
«Мова – це зброя громадянська
виховання
народу»
компетентності
- Флешмоб «Говорити
українською
–
це
модно!»
Ціннісне
Заходи до Дня
Спілкування
Художньо
Педагогставлення
до -естетичне
народження Лесі
державною
організатор
культури і виховання Міністр освіти
Українки
мовою
мистецтва
- Конкурс читців «Я в
Обізнаність і
УС
серці маю те, що не
самовираження
вмирає»
у сфері
- Арт-дайжест
культури
«Лесиними стежками»

8.

Кожного
тижня

9.

Протягом
року

Ініціативність і Ціннісне
Правове
Педагогпідприємливість ставлення до виховання
організатор
суспільства і
Лідер УС
держави
Доповнення інформації ІнформаційноЦіннісне Ініціативні
Педагогдо газети ліцею про
цифрова
ставлення до
сть і
організатор
події лютого..
компетентність суспільства і підприємли Міністерство
держави
вість
інформації
«Прес-центр»
Засідання учнівського
самоврядування

БЕРЕЗЕНЬ
№
Термін
викон
ання

Зміст виховної
діяльності

Ключова
Ціннісні
Напрями
Відповідальні
компетентність ставлення та
виховної
практичні
роботи
здатності
1. 01.03 –
Обізнаність і
Ціннісне
ХудожньоПедагогПроєкт учнівського
31.03
ставлення
до
естетичне
організатор
самоврядування
самовираження
культури і
виховання
Міністр
«Талановита Україна»
у сфері
мистецтва
Національнокультури
УС
в рамках місячника
культури
Ціннісне
патріотичне
національної культури
ставлення до
виховання
«Мій дім – моя країна»
- Арт-презентація
суспільства і
«Український
сучасний
держави
арт-простір»
- Хіт-парад
«Сучасні
українські пісні»
- Конкурс
малюнків
«Вільні та нескорені»
2.

3.03

Акція «Ми за чисте
довкілля»

3.

8.03

Ліцейний фотоконкурс
«Міс україночка»
до Міжнародного
жіночого дня

Екологічна
грамотність і
здорове життя

Ціннісне
ставлення до
природи

Екологічне
виховання

Художньоестетичне
виховання

Ціннісне
ставлення до
культури і
мистецтва

Художньоестетичне
виховання

4. 9.03 –
10.03

Ціннісне
Проєкт «Шевченківська Спілкування
ставлення до
весна у ліцеї»
державною
- Флешмоб читців
культури і
мовою
«Єднаймо Україну
мистецтва
Обізнаність і
Тарасовим словом»
Ціннісне
самовираження
- Хіт-парад «Шевченкове
ставлення до
у сфері
слово у картинах»
суспільства і
культури
держави

5.

14.03

Соціальна та
Ціннісне
НаціональноВідеодайжест
«Доброволець – це поклик громадянська ставлення до патріотичне
компетентності суспільства і виховання
серця»
до Дня українського
держави
добровольця»

6.

18.03

Спілкування
Ціннісне
Проєкт «Українська
державною
ставлення до
мисткиня»
мовою
культури і
до Дня народження
Обізнаність і
мистецтва
Ліни Костенко
- Відеодайжест
«Моя самовираження
Ціннісне
свобода
завжди
при
у сфері
ставлення до
мені»(19.03)
культури
суспільства і
держави

Педагогорганізатор
Міністерство
спорту та
екології УС
Педагогорганізатор
Міністр
культури УС

НаціональноПедагогпатріотичне
організатор
виховання
Міністерство
Художньоосвіти УС
естетичне
виховання

Педагогорганізатор,
УС

НаціональноПедагогорганізатор
патріотичне
виховання Міністр освіти
УС
Художньоестетичне
виховання

7.

8.

9.

Заходи до
«Тижня пожежної
безпеки»
- Інформ-дайжест
«Приборкувачі вог-ню»
- Конкурс
малюнків
«Вогонь – не іграшка»
- Інформлистівка
«Як
приборкати вогонь»
Кожно Засідання учнівського
го
самоврядування
тижня
21.03
–25.03

Прот
ягом
року

Уміння
вчитися
впродовж
життя

Ціннісне
ставлення до
себе та
здоров'я

Правове
виховання

Педагогорганізатор
УС

Ініціативність і
Ціннісне
Правове
Педагогпідприємливість ставлення до
виховання
організатор
суспільства і
Лідер УС
держави
Доповнення інформації
ІнформаційноЦіннісне
Ініціативність
Педагогдо газети ліцею про події
цифрова
ставлення до
і
організатор
березня.
компетентність суспільства і підприємливіс Міністерство
держави
ть
інформації
«Прес-центр»

КВІТЕНЬ
№
Термін
викона
ння

Ключова
Ціннісні
Напрями Відповідал
компетентність ставлення та виховної
ьні
практичні
роботи
здатності
1. Квітень
Основні
Ціннісне
Екологічне ПедагогМісячник екологічного
виховання та благоустрою компетентності ставлення до виховання організатор
у природничих
природи
Міністерств
«Мій дім – земля»
науках і
о спорту та
та тижня екології
- Інформдайжест
«Пернаті
технологіях
екології УС
друзі» до Міжнародного дня
птахів(01.04)
- #-Акція #Я_сортую_сміття»
- Відеопрезентація «Бережи
природу» до міжнародного
дня Землі
2.

3.

4.

5.

6.

04.04

Зміст виховної діяльності

Благодійна акція
«Допоможи притулку для
тварин!» до Міжнародного
Дня безпритульних тварин

Проєкт учнівського
самоврядування
«Здоровим бути модно»
до Всесвітнього дня здоров’я
- Гра-Kahut
«Правила
здорового харчування»
- Відеодайжест
«Корисні
лайфаки
для
міцного
імунітету»
- Виставка
малюнків
«Здоровим бути модно»
16.04
Заходи до Великодня
- 18.04 - Челедж
фотолистівок
«Смачної паски»
- Відеоекскурс «Традиції і
краса
українського
Великодня»
- Творча
виставка
«Пасхальне диво»
26.04
Відеопрезентація
«Пропусти Чорнобиль крізь
серце»
до Дня трагедії на ЧАЄС
07.04

Кожно
го
тижня

Засідання учнівського
самоврядування

Екологічна
грамотність і
здорове життя

Ціннісне
ставлення до
природи

Морально- Педагогетичне
організатор
виховання
Екологічне
виховання

Екологічна
грамотність і
здорове життя

Ціннісне
ставлення до
себе та
здоров'я

Фізичне
Педагогвиховання організатор
Міністерств
о спорту та
екології УС

Обізнаність і
Ціннісне
Художньосамовираження ставлення до естетичне
у сфері
культури і
виховання
культури
мистецтва
Національн
опатріотичн
е
виховання
Загальнопри МоральноОсновні
етичне
компетентності
йняті
виховання
у природничих
людські
науках і
цінності
технологіях
Ініціативність і
Ціннісне
Правове
підприємливість ставлення до виховання
суспільства і
держави

Педагогорганізатор
Міністерств
о культури
УС

Педагогорганізатор
Міністерств
о спорту та
екології УС
Педагогорганізатор
Лідер УС

7.

Протя
гом
року

Доповнення інформації до
газети ліцею про події
квітня.

Інформаційноцифрова
компетентність

Ціннісне
ставлення
до себе

Ініціативніс Педагогть і
організатор
підприємли Міністр
вість
інформації
«Пресцентр»

ТРАВЕНЬ
№
Термін
виконання

1.

Травень

2.

14.05

3.
19.05

4.

20.05

Зміст виховної
діяльності

Ключова
Ціннісні
Напрями Відповідальні
компетентність ставлення та виховної
практичні
роботи
здатності
Соціальна та
Ціннісне
МоральноПедагоггромадянська
ставлення
етичне
організатор
компетентності
до сім'ї,
виховання Міністерство
родини,
культури УС
людей

Місячник сімейнородинного виховання
«Родина – щастя
джерело»
- Фоточелендж
«Щаслива родина –
міцна Україна!»(15.05)
до Міжнарод-ного дня
сім’ї
- Конкурс
малюнків
«Моя сім’я – мій скарб»
(01.05- 15.05)
- Благодійна
акція
«Дітей чужих не буває»
(01.05 – 31.05)
- Інформдайжест
«Обійми свою родину»
поради розроблені за
рекомендаціями МОН
та ЮНІСЕФ
Обізнаність і
Відеофлешмоб
самовираження
читців
«Серце мами завжди у сфері культури
з нами»
до Дня матері
Обізнаність і
Проєкт учнівського
самовираження
самоврядування
у сфері культури
«Вишиванка −
національна
святиня»
до Дня вишиванки
- Відеороликфлешмоб «Вишиванка
– наша зброя й оберіг»
- Конкурс малюнків
для юних дизайнерів
«Вишиванка
−
одвічний
предків
талісман»
Соціальна та
Проєкт учнівського
громадянська
самоврядування
компетентності
«Україна - серце
Європи»
до Дня Європи
- Веб-квест
«Ми
українці,
в
сім’ї
європейських народів»

Ціннісне
ставлення
до культури
і мистецтва

Художньоестетичне
виховання

Педагогорганізатор
Міністр
культури УС

Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держави

Національн
Педагогоорганізатор
патріотичне Міністерство
виховання культури УС

Ціннісне
ставлення
до
суспільства
і держави

Національн
Педагогоорганізатор
патріотичне Міністерство
виховання
освіти УС
Правове
виховання

5.

23.05 –
27.05

Тиждень безпеки
життєдіяльності
- Інформлистівка
«Модель поведінки в
екстремальних
ситуаціях»
- Комікс
«Вибухонебезпечні
предмети»
- Мультики «Поради від
песика Патрона»

6.

Травень

Форум учнівського
самоврядування
«Яким він був 20222023 навчальний рік?

7.

Кожного Засідання учнівського
тижня
самоврядування

8.

Протягом
року

Доповнення
інформації до газети
ліцею про події
травня.

Соціальна та
громадянська
компетентності
Уміння вчитися
впродовж життя

Загальнопр
ийняті
людські
цінності,
права
людини,
громадянсь
ка
відповідаль
ність

Ініціативність і
Ціннісне
підприємливість ставлення до
суспільства і
держави

Правове
виховання

Педагогорганізатор
Міністерство
освіти і
виховання УС

Правове
виховання

Педагогорганізатор
Лідер УС

Ініціативність і
Ціннісне
Правове
підприємливість ставлення до виховання
суспільства і
держави
ІнформаційноЦіннісне
Ініціативніст
цифрова
ставлення
ьі
компетентність
до себе
підприємлив
ість

Педагогорганізатор
Лідер УС
Педагогорганізатор
Міністр
інформації
«Прес-центр»

