
5. ВИХОВНА РОБОТА  

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Форма 

проведен

ня 

Дата Відповідальний 

 ЗАГАЛЬНОВИХОВНІ ЗАХОДИ    

1.  День знань лінійка 01.09.2021 
Дьоміна Л.О. Кошелева Г. Г. 

 Керівник гуртка 

2.  Виставка квітів виставка 06.09.2021 
Коваленко В.М. 

Дідур С.А. 

3.  День фізичної культури і спорту 
спартакіад

а 
10.09.2021 

Керівник фізвиховання 

Викладачі фізвиховання 

4.  День працівників освіти т/л 01.10.2021 

Цицюрська Л.В. 

Фінько В.Л. 

 Кер. худ. сам. 

5.  День захисника  України т/л 13.10.2021 

Загоруйко В.М. 

 Воронченко О.В. 

 Кручина Л.П. 

6.  
18 жовтня – Європейський день 

боротьби з торгівлею людьми 

Заняття 

УПЗ 
19.10.2021 Рудневська А.П. 

7.  

Огляд-конкурс художньої 

самодіяльності 

ІІІ курс 

ІІ курс 

І курс 

групи ТУ 

огляд 

 

 

 

21.10.2021 

04.11.2021 

18.11.2021 

17.12.2021 

Керівники груп 

8.  
Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

(лекція, виставка плакатів) 
 01.12.2021 Клімьонова Н.В. 

9.   День Святого Миколая т/л 17.12.2021 

Чіріков О.М.  

Оковита С.І.   

 Удовік І.В. 

10.  Новорічний бал вечір 28.12.2021 

Андросова О.В. 

Грибовода Н.І. 

Кер. худ. сам. 

11.  День Святого Валентина  

радіоліній

ка, 

святкова 

пошта 

12.02.2022 Овєчкін Д.А. 

12.  Міжнародний жіночий день т/л 05.03.2022 

Цегельник А.Г.  

Артеменко Л.С. 

Кер. худ. сам. 

13.  День відкритих дверей  
Квітень 

2022 

Рудневська А.П. 

Кер. худ. сам. 

14.  День Перемоги (9травня) т/л 07.05.2022 
Нечволод Н.А. 

Лукашов О.В.  

15.  Випускний вечір  
Червень 

2022 

Кер. худ. сам. 

керівники груп І курсу 

 ВИХОВАННЯ УЧНІВ    

1. 
1. Організоване відвідування музею 

учнями І курсу 
бесіда 

Вересень 

2021 
викладачі історії 

2. 
Відкритий перегляд літератури "День 

знань – цілий рік" 

виставка 

книг 
до знам. дат бібліотекар 

3. 
Робота з педагогічно занедбаними 

учнями 
в/г за розкладом Рудневська А.П. 

4. Робота у гуртожитку:    



- бесіда "Положення про 

гуртожиток"; 

- самопідготовка в розпорядку дня 

учня та її раціональна організація; 

- перегляд телевізійних програм 

"Новини", "Інформаційні вісті"; 

- збори учнів, що проживають у 

гуртожитку "Традиції нашого 

гуртожитку"; 

- вечори відпочинку (щосереди); 

- аналіз стану дисципліни; 

- забезпечення широкого розголосу 

життя учнів. 

бесіда 

 

бесіда 

 

  

 

бесіда 

 

 

вересень 

 

щомісяця 

 

кожен день 

 

щомісяця 

 

 

щомісяця 

щомісяця 

щомісяця 

Клочкова Н.Є. 

Слепченко С.В. 

Клочкова Н.Є. 

Слепченко С.В. 

 

Клочкова Н.Є. 

Слепченко С.В. 

Клочкова Н.Є. 

Слепченко С.В. 

Клочкова Н.Є., Слепченко С.В. 

Клочкова Н.Є., Слепченко С.В. 

Клочкова Н.Є. Слепченко С.В. 

5. 
Робота вихователя гуртожитку за 

індивідуальним планом 
 щомісяця 

Клочкова Н.Є. 

Слепченко С.В. 

6. 
Як виховати у себе сьогодні риси 

людини завтрашнього дня 
в/г вересень 

Клочкова Н.Є. 

Слепченко С.В. 

7. 
Кому потрібен порядок в училищі? 

Що зробив для цього ти? 
в/г жовтень 

Клочкова Н.Є. 

Слепченко С.В. 

8. 
Умій не тільки визнавати, а й 

виправляти свої помилки  
в/г листопад 

Клочкова Н.Є. 

Слепченко С.В. 

 

 ВИХОВНІ ГОДИНИ    

1. 

Нашому училищу – зразковий порядок, 

свідому дисципліну, високу культуру 

навчання, праці, побуту 

в/г вересень кл. керівник 

2. Здоров’я – єдність фізичного і духовного в/г вересень кл. керівник 

3 Наркоманія – добровільне самогубство в/г вересень кл. керівник 

4. Умій відчувати поряд себе людину в/г жовтень кл. керівник 

5. Золотим рукам вклоняється земля в/г жовтень кл. керівник 

6. Твої символи, Україно! в/г жовтень кл. керівник 

7. 
Шляхи залучення та причини вживання 

алкоголю 
в/г жовтень кл. керівник 

8. Тютюн завойовує світ в/г листопад кл. керівник 

9. Все починається з добра в/г листопад кл. керівник 

10. Молодь обирає здоровий спосіб життя в/г листопад кл. керівник 

11. 
Символіка рідного краю. Символіка 

навчального закладу 
в/г листопад кл. керівник 

12. 
Вплив компонентів тютюнового диму на 

організм людини 
в/г грудень кл. керівник 

13. 
Міфи і факти про ВІЛ. Ситуація з ВІЛ СНІДу в 

Україні 
в/г грудень кл. керівник 

14. Вічні цінності людини в/г грудень кл. керівник 

15. Новорічні свята в/г грудень кл. керівник 

16. Зимові свята в/г січень кл. керівник 

17. На те ми і люди, щоб добро творити в/г січень кл. керівник 

18. Сім’я – ключ до щастя в/г лютий кл. керівник 

19. 3 лютого – День визволення Куп’янщини  в/г лютий кл. керівник 

20. Лунали гармати, а музи мовчали в/г лютий кл. керівник 

21. Цигарка – ворог, зброя проти неї – ваша воля в/г лютий кл. керівник 

22. Матусенько моя рідненька в/г березень кл. керівник 

23. 
Шляхи передачі ВІЛ. Як запобігти ВІЛ-

інфікування? 
в/г березень кл. керівник 

24. Алкоголь і жінка в/г березень кл. керівник 

25. Закон і ти в/г березень кл. керівник 



26. Не піддавайся шкідливій звичці в/г квітень кл. керівник 

27. Злочин і кара в/г квітень кл. керівник 

28. 26 квітня – річниця Чорнобильської трагедії в/г квітень кл. керівник 

29. Вплив алкоголю на організм людини в/г квітень кл. керівник 

30. 
 "Зорять з граніту вічні солдати, 

Болями їхніми пам'ять живе" 
в/г травень кл. керівник 

31. "Навіки в пам'яті народній" (до Дня Перемоги) в/г травень кл. керівник 

32. Народу мир потрібен як вода в/г травень кл. керівник 

33. Добро спішіть творити, люди в/г травень кл. керівник 

34. Кримінальна відповідальність неповнолітніх в/г червень кл. керівник 

 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ    

1. 
Антиалкогольна, антинаркотична пропаганда й 

боротьба з іншими шкідливими звичками 
в/г протягом року керівники груп 

2. 
Бесіди з учнями про поведінку в дні літніх 

канікул та участь у громадсько-корисній праці 
в/г 

1-3 тиждень 

вересня 
керівники груп 

3. 

Вивчення особових справ учнів І-го курсу, 

співбесіда з учнями та їх батьками, бесіди зі 

шкільними кл. керівниками 

бесіда вересень керівники груп 

4. 

Провести з учнями бесіду з приводу участі у 

роботі гуртків, спорт. секцій, гуртків за місцем 

проживання 

в/г вересень керівники груп 

5. 

Зустрічі з працівниками правоохоронних 

органів по проведенню бесід з учнями на тему: 

"Злочин і кара" (кримінальна відповідальність 

неповнолітніх) 

лекція-

бесіда 
1 раз на місяць керівники груп 

6. Заняття "Університету правових знань" бесіди щотижня  

7. 

Щомісячно проводити збори у групі. 

Обговорювати з учнями питання укріплення 

дисципліни, випадки порушення правил 

поведінки, аморальних вчинків 

в/г щомісяця керівники груп 

8. 

Проводити засідання Ради з профілактики 

правопорушень, на яких заслуховувати звіти 

керівників груп про стан профілактичної 

роботи в навчальних групах, обговорювати 

факти здійснених порушень дисципліни з боку 

учнів 

засідання 

Ради 
1 раз на місяць 

Кравцов В.А. 

Іванова Л.М. 

9. 
"Закон і ти" – виховна година за планом 

єдиного дня правової пропаганди 
в/г 1 раз на місяць керівники груп 

10. 

Бесіди в групах "Пияцтво та наркоманія – 

шлях до злочину" із запрошенням працівників 

КМЛ та ЦРЛ 

в/г 
1 раз на 

квартал 
Іванова Л.М. 

11. 
Бесіди в групах "До закону з повагою" із 

запрошенням працівників юстиції 
в/г 

1 раз на 

квартал 
Іванова Л.М. 

12. 

Правила дорожнього руху – закон для 

пішоходів і водія (бесіда працівників 

дорожньої інспекції) 

в/г 
1 раз на 

квартал 
Іванова Л.М. 

13. 

Бесіда працівників залізничного відділення 

міліції "Відповідальність підлітків за крадіжки 

на транспорті" 

бесіда 
1 раз на 

квартал 
Іванова Л.М. 

14. 
"Будь обережним, коли знаходишся біля 

залізничного полотна" 
бесіда  жовтень Гузевата О.В.. 

15. 
"Будь обережним на воді" – бесіда мед. 

працівника та викладача фізичного виховання 
бесіда 

грудень, 

травень 

медпрацівник 

 інженер з ОП 

16. 
Зміни у кримінальному законодавстві, що 

стосуються відповідальності неповнолітніх 
лекція 

1 раз на 

квартал 
 юрисконсульт 



17. 

Проблеми виховання підлітків в період 

економічної кризи та пов’язані з цим зміни в 

адміністративному та кримінальному 

законодавстві 

лекція листопад  працівники  ССД 

18. Залучення неповнолітніх у злочинну діяльність  презентац.  грудень 
працівники  

ЦССССДМ 

19. 
Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 

Види покарань. 
лекція 

1 раз на 

квартал 
працівники юстиції 

20. 

Адміністративні правопорушення і 

адміністративна відповідальність 

неповнолітніх. 

лекція 
1 раз на 

квартал 
працівники юстиції 

21. 
Відповідальність батьків за правопорушення, 

скоєні неповнолітніми 
лекція 

1 раз на 

квартал 
працівники юстиції 

 МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ    

1. 

Відкритий перегляд літератури "З чого 

починається особистість", "І оживе добре 

слово, слава України", "Мій рідний край, моя 

історія жива". 

виставка 

книг, 

бесіда в 

групі 

вересень Хаустова Л.Ю. 

2. 
Бесіда в гуртожитку "До майстерності – через 

книгу" 
бесіда вересень керівники груп 

3. 

Виховні години: 

- історичні місця Харківщини; 

-  В.Сухомлинський – педагог з великої 

літери; 

- екологічні проблеми нашого часу; 

- кому потрібен порядок в училищі; 

- мораль служить для того, щоб піднятися 

вище; 

- що ми знаємо про народні звичаї, 

пов’язані з Різдвом; 

- твоя активна життєва позиція; 

- що означає "жити у відповіді за все"; 

- що означає "бути ідеальною людиною"; 

- вимогливість до людини, проява поваги до 

неї; 

- як раціонально використовувати свій 

бюджет; 

- як ми виконуємо свої обов’язки відносно 

рідних і близьких; 

- диспут "Сімейне щастя, від чого воно 

залежить?"; 

- лекція лікаря-дієтолога "Раціональне 

харчування" 

 

3-5 курс 

1-2 курс 

2 курс 

1 курс 

 

в/г 

в/г 

в/г 

в/г 

в/г 

в/г 

 

в/г 

 

в/г 

 

в/г 

 

в/г 

 

бесіда 

 

жовтень 

вересень 

жовтень 

жовтень 

 

протягом року 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

 

квітень 

 

травень 

 

за планом 

 

за планом 

 

травень 

 

керівники груп 

керівники груп 

керівники груп 

керівники груп 

 

керівники груп 

керівники груп 

керівники груп 

керівники груп 

керівники груп 

керівники груп 

 

керівники груп 

 

керівники груп 

 

керівники груп 

 

керівники груп 

 

працівник КМЛ 

4. Огляд художньої самодіяльності огляд 
Жовтень- 

грудень 

керівник художньої 

самодіяльності 

5. 
"Музика у твоєму житті" – дискотека в 

гуртожитку 
дискотека щосереди 

Клочкова Н.Є. 

Слепченко С.В. 

6. Групові  позаурочні заходи екскурсії за планом керівники груп 

7. 
Відвідування краєзнавчого музею 

м. Куп'янська  
екскурсія за планом керівники груп 

 ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ    

1. 
Організація, планування військово-

патріотичної роботи в навчальних групах 
  

за розкладом 

в/г 

керівники груп 

керівник фіз. 

виховання 

2. 
 Заходи до Дня Збройних Сил України (виховні 

години, бесіди, лінійки) 

змагання, 

в/г 

листопад, 

грудень 

керівники груп 

керівник фіз. 



виховання 

3. Виховний захід до Дня захисника  України  змагання жовтень керівники груп 

4. Тематична лінійка "Жінки в роки ВВВ" в/г березень керівники груп 

5. 
Бесіди, лекції, тематичні виховні години до 

Дня Перемоги 
в/г квітень керівники груп 

 РОБОТА З БАТЬКАМИ    

1. 

Загальні збори батьків учнів нового набору: 

- єдність педагогічних вимог педколективу і 

батьків; - роль батьків у попередженні 

негативних вчинків підлітків. 

збори 31.08.2021 
керівники груп 

адміністрація 

2. 

Батьківські збори учнів 2-4 курсів з порядком 

денним: результати навчально-виховної роботи 

за 2019-2020 н. р. та задачі на 2020-2021 н. р.; 

обов’язки батьків щодо виховання дітей. 

збори вересень 
Кравцов В.А. 

керівники груп 

3. 

Групові збори батьків з порядком денним: 

"Підсумки навчально-виховної роботи за І 

семестр" 

збори січень керівники груп 

4. 

Загальні збори батьків учнів випускних груп: 

- задачі педколективу і батьків у створенні 

необхідних умов для складання випускних 

іспитів. 

збори березень 

Кравцов В.А. 

Корякіна О.М. 

керівники груп 

 

  Заступник  директора     Людмила Іванова 

 

План виховної роботи з учнівським колективом  

 

№ з/п Зміст заходу 
Дата 

проведення 
Виконавець Примітка 

1. Організаційна робота 

1 Провести вибори до органів учнівського 

самоврядування 

23.09.2021 Рудневська А.П.  

2 Сформувати склад Ради профілактики 

правопорушень та склад піклувальної ради 

28.08.2021 Іванова Л.М.  

3 Переобрати батьківський комітет вересень Іванова Л.М.  

4 Організувати роботу гуртків, секцій, клубів 

тощо, залучити учнів до участі в них 

вересень Іванова Л.М., кер. 

гуртків 

 

5 Забезпечити проведення інформаційно-

просвітницьких та виховних годин 

протягом 

року 

керівники груп  

6 Організувати конкурс на кращу навчальну групу вересень Іванова Л.М.,    

7 Забезпечити відзначення ювілейних дат, випуск 

стіннівок 

протягом 

року 

Іванова Л.М.  

8 Поповнення експозиції та музейного матеріалу протягом 

року 

Рудневська А.П. 

Хаустова Л.Ю. 

 

9 Забезпечити проведення тижнів, предметів і 

професій 

протягом 

року 

Корякіна О.М. 

Ст. майстри 

 

2. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками виховання 

2.1. Громадянське виховання та національно-патріотичне виховання 

1 Проведення Дня знань 01.09.2021  Прокопенко О.С.  

2 Виховні години: "Символи моєї держави", 

"Конституція України – основний закон нашої 

держави", "Чорнобильські уроки" 

протягом 

року 

Керівники груп  

3 Конкурс фотографій "Люблю тебе, мій рідний 

краю" 

лютий Лежнюк Г.В.  

4 Зустріч з поетами та письменниками міста березень Чиркіна В.О. 

Костюк Т.І. 

 



5 Ознайомлення з історією народних свят і обрядів. 

Провести заходи: свято Миколая, Андріївські 

вечорниці, конкурс великодніх писанок 

Грудень - 

квітень 

Рудневська А.П.  

6 Тематичні екскурсії до музеїв міста Протягом 

року 

Керівники груп  

7 Свято  "Сьогодні ми-центр професійної освіти." 15.05.2021 Прокопенко О.С.  

8 Бесіда "Твоє виборче право" жовтень Керівники груп  

9 Екскурсії до музею навчального закладу.   вересень Рудневська А.П. 

Хаустова Л.Ю. 

 

10 Провести тиждень Пам'яті, присвячений річниці 

звільнення України від німецько-фашистських 

загарбників "Ніхто не забутий, ніщо не забуто ..." 

травень Тястова С.В. 

Нечволод Н.А. 

Лукашов О.В. 

 

11  Виховний захід до дня захисника  України жовтень  Дорогань С.В.  

12 Військово-спортивна гра "Козацькі розваги"  жовтень Писарєв В.В. 

Клочкова Н.Є. 

 

13 Зустріч з ветеранами  ПТО 07.05.2022 Керівники груп  

14 Тематична лінійка «Перемога, моя Перемога…» 07.05.2022 Нечволод Н.А., 

Лукашов О.В. 

 

15 Покладання квітів до пам'ятників полеглим 

воїнам 

07.05.2022 Керівники груп  

16 Цикл бесід і виховних годин: "Що означає бути 

патріотом", "Річниця незалежності України", 

"Твій подвиг, солдате, пам'ятають нащадки" 

Протягом 

року 

Керівники груп  

17 Організувати екскурсії, походи та мандрівки 

рідним краєм 

Протягом 

року 

Керівники груп  

2.2. Морально-правове  виховання 

1 Виховні години: "Про зовнішність, мову та 

духовну культуру", "Моральний ідеал людини, 

його роль у житті і молоді", "Утверджуй у собі 

людину". Круглий стіл "Мистецтво 

спілкування" 

Протягом 

року 

Керівники груп  

2 Провести анкетування "Твої моральні якості" За графіком Пр. психолог  

3 Дискусія "Чи потрібен я Україні таким, яким є 

сьогодні?' 

За графіком Соц. педагог  

4 Бібліотечний вечір "Духовна краса людини" Листопад Хаустова Л.Ю.  

5 Бесіда "Порядок у навчальному закладі, 

дотримання дисципліни – обов'язок кожного 

учня" 

Лінійка  

вересень 

Кравцов В.А.  

2.3. Превентивне виховання 

1 Організувати роботу Ради профілактики 

правопорушень 

вересень Іванова Л.М.  

2 Розробити спільні заходи з органами та 

службами, які працюють з неповнолітніми 

вересень Рудневська А.П.  

3 Зустрічі з працівниками міліції, суду, 

прокуратури, ДАІ тощо 

За графіком Рудневська А.П.  

4 Ведення картотеки (обліку учнів з асоціальною 

поведінкою) 

Протягом 

року 

Рудневська А.П.  

5 Зустрічі з лікарями різних фахів Протягом 

року 

Клімьонова Н.В.  

6 Проведення тижня (місячника) превентивного 

виховання 

листопад Рудневська А.П.  

7 Цикл бесід і виховних годин: "Проблеми 

сучасної молоді", "Підлітки: злочин і кара 

(конференція), "Здоровий спосіб життя. Хто 

"за?"; "Падіння моралі: проституція та її 

Протягом 

року 

Керівники груп  



наслідки" 

8 Організація змістовного дозвілля під час 

канікул 

січень Керівники гуртків  

9 Попередження суїциду. Запобігання торгівлі 

людьми 

Протягом 

року 

Пр. психолог  

10 Вечір запитань і відповідей "Молодь і закон" березень Рудневська А.П.  

2.4. Художньо-естетичне виховання 

1 Провести анкетування учнів з метою виявлення 

уподобань, інтересів, смаків 

вересень Пр. психолог  

2 Укомплектувати гуртки художньої 

самодіяльності, технічної та художньої 

творчості 

вересень Керівники гуртків  

3 Провести виставку квітів " Україна – єдина 

країна" 

07.09.2021 Керівники груп  

4 Підготувати концерт-привітання до Дня 

працівників освіти 

02.10.2021  Артеменко Л.С. 

Дьоміна Л.О. 

 

5 Огляд-конкурс художньої самодіяльності груп Жовтень-

грудень 

Прокопенко О.С. 

Тястова С.В. 

 

6 Вечір, присвячений річниці Збройних Сил 

України 

грудень  Дорогань С.В.  

7 Конкурс новорічних газет та композицій 23.12.2021 Керівники груп  

8 Новорічне свято 24.12.2021 Андросова О.В. 

Грибовода Н.І. 

Прокопенко О.С. 

 

9 Концерт, присвячений Дню 8 Березня 05.03.2022 Шарбург В.В. 

Лопатіна В.Г. 

Прокопенко О.С. 

 

10 Випускний вечір червень Прокопенко О.С. 

Керівники груп 

 

11 "В ім'я кохання" (до Дня святого Валентина) 

(радіолінійка) 

12.02.2022 Овєчкін Д.А.  

2.5. Трудове виховання 

1 Організація чергування в кабінетах, майстернях вересень Корякіна О.М.  

2 Закріпити ділянки території закладу за групами 

для систематичного прибирання 

вересень Воробйова Л.В. 

Лежнюк Ю.А. 

Насоненко С.І. 

 

3 Анкетування учнів на професійну придатність вересень Лежнюк Ю.А. 

Насоненко С.І. 

 

4 Година спілкування "Професія, яку ти обрав" За графіком Лежнюк Ю.А. 

Насоненко С.І. 

 

5 Конкурси професійної майстерності За графіком  Лежнюк Ю.А. 

Насоненко С.І. 

 

6 Провести цикл бесід та виховних годин: "Праця 

– основа життя", "Трудові права неповнолітніх", 

"Проблеми ринкової економіки" 

Протягом 

року 

Керівники груп  

7 Зустріч з працівниками Центру зайнятості з 

метою інформування випускників про стан 

ринку праці 

квітень Іванова Л.М.  

2.6. Екологічне виховання 

1 Озеленення території навчального закладу Протягом 

року 

Воробйова Л.В.  

2 Провести цикл бесід та виховних годин: 

"Природа, екологія і ми", "Що таке екологія?", 

"Земля і ми", "Захистимо довкілля" 

Протягом 

року 

Керівники груп  

 


