
 

ВЕРЕСЕНЬ 
Місячник спорту та безпеки життєдіяльності  «Здоров’я – шлях до успіху» 

Заходи Дата 

проведення 

Клас Відповідальні 

Виховання ціннісного ставлення до себе 
День знань. Свято першого дзвоника. Урочисте свято «Хай сонце ласкаво 
всміхається, а вересень знаннями і дружбою починається». 

Квест для першокласників «Привіт, колегіуме!». 

Селфі-паті біля фотозон. Тематичні перші уроки. 

2 вересня 1-11 
1 

ЗДВР, ПО 

Місячник безпеки руху «Увага! Діти на дорозі!»: 

 Єдиний урок з правил дорожнього руху; 

 театральна вистава «Моя безпека»; 

 вуличний стріт-арт «Я - пішохід»; 

 вікторина «Правила дорожнього руху»; 

 зустріч з поліцейським патрульної служби «Нещасні випадки на дорогах». 

вересень 1-11 
1-11 

3-4 

5-7 
1-4 

8-10 

ПО, кл. керівники, 

класоводи, 

соц.педагог 

вч. малювання 

класоводи 
ЗДВР 

Єдина класна година «Виконання правил для учнів колегіуму та вимог Статуту. 

Дрес-код колегіанта» 

3-6 вересня 1-11 Класні керівники, 

класоводи 

Оголошення початку загальноколегіальних номінацій «Учень року», «Випускник 

року», «Відкриття року», «Клас року», «Вчитель року» 

3-6 вересня 1-11 Класні керівники, 
класоводи 

Всеукраїнський олімпійський урок 6 вересня 1-11 вчителі фізкультури 

Перевірки «Дотримання дрес-коду учнями», «Відвідування колегіуму», 

«Паління» 

щотижня   1-11 Соц. педагог 

Спортивний день вільної форми 27 вересня 1-11 Кл. керівники 

Година соціального педагога. Профілактична бесіда «Відповідальність за 

вживання алкогольних, тютюнових виробів» 

18-20 

вересня 

8-10 Соц. Педагог 

Година з психологом. «Чи легко тобі, п’ятикласнику?» 16-20 вересня 5 психолог 

Виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей 
Олімпійський тиждень «Щасливі українські діти – здорові, сильні, мужні й 

спритні!» (за окремим планом) 

 Collegium fest «Свято дитинства та спорту» (за окремим планом); 

 Благодійний ярмарок-продаж «Творимо добро»; 

 Робота творчих та наукових локацій; 

 Виставка творчих робіт «Мікс талантів». 

23-27 
вересня 

27 вересня 

 

1-11 ЗДВР,  ПО,  

кафедра 

фізкультури, 

вчителі-
предметники, КУ 

День смайлика. Флеш-моб «Smile» 

Фейс-арт «Emotions» 

19 вересня 1-11 ПО 

Кіногодина у геріатричному центрі вересень 10Б ПО 

Виховання ціннісного ставлення до праці 
Засідання Ради дитячої громадської організації «Дивокрай» щотижня 2-6 ПО 

Організація чергування  «Колегіум – наш дім»   щотижня 6-11 Класні керівники 

Тренінги з командоутворення 16-20 вересня 6 Психологічна служба 

Виховання ціннісного ставлення до природи 

Агітаційна кампанія «Друге життя вторинній сировині» 16-20 вересня 1-11 9А 

Початок акції «Макулатура-2019» Щоп’ятниці 1-11 ПО 

Виховання  ціннісного ставлення до культури і мистецтва 
День бібліотек.  

 Коло спілкування з бібліотекарем «Зустріч із книгою»; 

 Акції «Подаруй книгу», «Полікуй книгу». 

30 вересня 4-5 Бібліотекар  

Місячник пошуку власної творчої справи  "Кожен учень хоче знати, де свої 

таланти показати".  Відвідування ЦПО, школи  мистецтв, спортивної школи 

вересень 1-11 Кл. керівники, 

класоводи 

Виховання ціннісного ставлення  до суспільства і держави 
Міжнародний день миру:    
 Інформаційна хвилинка «У мирі щастя пізнаємо»; 

 Миротворчі акції «Я віддаю свій голос за мир!», «Парасольки миру» 

21 вересня 1-11 Класні керівники 

Проведення  тематичних  екскурсій, відеолекторіїв, уроків мужності на тему  

«Хай  вічно  горить  вогонь  пам’яті»  до Дня партизанської слави. 

20 вересня 9-11 Класні керівники 



 

 



 

ЖОВТЕНЬ 
Патріотичний місячник «Ми – нащадки славного роду!»  

Заходи Дата 

проведення 

Клас Відповідальні 

Виховання ціннісного ставлення до себе 

Місячник протипожежної  безпеки: 

 перегляд відеофільму «Небезпечні знахідки»; 

 лекторій «Запобігти. Врятувати. Допомогти»; 

 виставка дитячих малюнків на тему «Будь обережним з вогнем!»; 

 практичне заняття «Складаємо абетку безпечної поведінки при пожежі». 

жовтень 1-11 
8-10 

5-7 

1-4 
1-4 

ЗДВР 

Хвилинки безпечної поведінки напередодні осінніх канікул 21-25 жовтня 1-11 Класні керівники 

Перевірки «Дотримання дрес-коду учнями», «Відвідування колегіуму», «Паління» щотижня   1-11 соц. педагог 

День вільної форми «Смугастий день» 25 жовтня 1-11  

Виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей 

1 жовтня - День людей похилого віку. День ветерана: 

 робота волонтерських загонів. Доброчинна акція «Добро в тобі»; 

 виховні години по класам «Подарувати тепло ближньому – це просто»; 

 подарунки хенд-мейд для жителів геріатричного центру та участь у концертній 

програмі. 

1 жовтня 1-11 ЗДВР, ПО 

Година спілкування з психологом «Торгівля людьми» 7-11 жовтня 8-9 психолог 

Творчий проект до Дня Вчителя: 

 конкурсна програма «Супер-Вчитель-2019»; 

 привітання вчителів-ветеранів педагогічної праці «Різні покоління вдячні Вам 
за все»; 

 чілаут зона для вчителів; 

4 жовтня 1-11 ЗДВР, ПО 

Година спілкування із соціальним педагогом: 

 Круглий стіл «Дружба в житті людини»; 

 Профілактична бесіда «Булінг та кібербулінг – реальна проблема 

сьогодення» 

7-11 жовтня 

 

15-18 жовтня 

 

3-4, 

7 
 

5-6 

соціальний 

педагог 

Виховання ціннісного ставлення до праці 

«Колегіум чистий та енергоефективний». Підготовка території колегіуму та 

класних кімнат до осінньо-зимового періоду.  

21-25 жовтня 5-11 Класні керівники 

Нарада Колегіального уряду щопонеділка 7-11 ПО 

Засідання Ради дитячої громадської організації «Дивокрай» щовівторка 2-6 ПО 

Тренінги з командоутворення 8 жовтня 7 психологічна служба 

Виховання ціннісного ставлення до природи 

Всесвітній день захисту тварин: 

 Фотовиставка «Вимираючі тварини України»; 

 Зустріч з працівником притулку для тварин; 

 Підготовка до акції «Турбота про пернатих»; 

 Виставка творчих робіт учнів «Моя тваринка сказала би про мене…» 

7 жовтня 1-11 

 

 

 
5-7 

ПО 

 
 

 

вчитель 

малювання 

Розважальний тиждень «З творчістю до навчання й свята» (за окремим планом)  21-25 жовтня 1-11 ЗДВР, ПО 

Рух  «Вуличні годівниці для безпритульних тварин у мікрорайоні» 7 жовтня 1-11 КУ, вч.трудов. навч. 

Розважальна програма «Екобал-2019» 24 жовтня 6-7 ПО 

Виховання  ціннісного ставлення до культури і мистецтва 

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – центр 

творчого розвитку дитини» (за окремим планом) 

жовтень 1-11 бібліотекар 

Арт-виставка «Мовою пензля і олівця юного митця» 22-26 жовтня 1-11 ПО 

Конкурс «Міні-міс колегіуму-2019» 23 жовтня 4-5 ПО 

Конкурс «Міс-колегіуму-2019» 25 жовтня 8-11 ПО 

Виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави 

Тиждень українського козацтва та захисника України: 

 Урок мужності «Пишаюся тим, що я - українець!»; 

 шоу-програма «Суперкозак колегіуму»; 

 Квест «Пропала булава»; 

 Козацький гарт. 

8-11 жовтня 

 
 

1-11 

7-8 

5-6 

9-10 

ЗДВР, ПО 

День визволення України від фашистських загарбників: 

 урок мужності «Іменами героїв названі вулиці нашого міста» 

21-22 жовтня 

 
1-11 ЗДВР, кафедра 

історії 

 



 

ЛИСТОПАД 
Місячник толерантності «До серця йде лиш те, що йде від серця» 

 
Заходи Дата 

проведення 

Клас Відповідальні 

Виховання ціннісного ставлення до себе 
До Всесвітнього Дня відмови від паління.  

 Виховні години, відеолекторії: «Бережи здоров’я»; 

 здоров’язберігаючий проект «Не роби з себе треш»; 

 Зустріч з лікарями «Клініки дружньої до молоді». 

13-15 

листопада 

 

7-11 
 

 

 

Кл. керівники 

соц.педагог, 

вчитель основ 

здоров’я,  

ЗДВР 

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства: 

 Година спілкування з психологом. Тренінг «Безпечний інтернет та соціальні 

мережі»; 

 Година спілкування із соціальним педагогом з профілактики ксенофобії «Ми 
різна, але ми рівні»; 

 Зустрічі з фахівцями, що захищають інтереси дітей 

третя декада 

місяця 
 

 

5-6 
 

3-4 

 
7-11 

 

психологічна 

служба 

Перевірки «Дотримання дрес-коду учнями», «Відвідування колегіуму», 

«Паління» 

листопад 1-11 соціальний 

педагог 

Виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей 
Година спілкування з психологом. Тренінг  «Профілактика булінгу серед учнів» 25-29 

листопада 
7-8 психолог 

Година спілкування з соціальним педагогом. Арттерапевтичне заняття для 

розвитку дрібної моторики.  

25-29 

листопада 

2-3 Соціальний 

педагог 

Виховання ціннісного ставлення до праці 
Нарада Колегіального уряду щопонеділка 7-11 ПО 

Засідання Ради дитячої громадської організації «Дивокрай» щовівторка 2-6 ПО 

Тренінги з командоутворення 4-8 листопада 5 психологічна 

служба 

Акції «Листя» 1-8 листопада 5-10 кл.керівники,  

Допомога у прибиранні території геріатричного центру від листя перша половина 

листопада 
9-10 вчитель трудового 

навчання 

Виховання ціннісного ставлення до природи 
Акція «Нагодуй птахів» листопад 1-5 Класоводи 

Акції доброти  «Годівничка», «Підгодуй пернатих» листопад 1-4 Класоводи 

Міжнародний день енергозбереження: 

 екоакція «Година без електроенергії»; 

 прогулянка «Екодослідники»; 

 інтелектуальна гра «Збережемо планету за допомогою простих енергетичних 
рішень»; 

 бесіди на тему «Важливість раціонального використання енергоресурсів»; 

 тематичний інформатор «Збереження електроенергії. Починай із себе»; 

 перегляд мультфільмів і відеороликів про енергозбереження. 

11-12 
листопада 

 
1-11 

1-4 

7 
 

5-11 

 

2-6 

 

кл. керівники 

класоводи 

ПО 
 

 

 

Виховання  ціннісного ставлення до культури і мистецтв 
Тиждень  української писемності та мови «З рідним словом міцніє держава» 

(за окремим планом): 

 літературно-музична композиція: «Нова доба нового прагне слова»; 

 День українського костюму; 

 Весела перерва. Конкурс скоромовок-спотиканок «Хто зможе повторити?»; 

 година бібліотекаря. Мовознавча мандрівка «Знань і розуму основа – рідна 

мова, рідне слово!»; 

 інформ-досьє «Історія української мови» 

4-8 листопада 

 

 
8 листопада 

1-11 

 

8-11 
 

ЗДВР, ПО, 

кафедра 

укр.мови 

Виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави 
День пам’яті жертв голодоморів: 

 година національної пам’яті «Голокост – лихо століття» 

22 листопада 1-11 ПО 

 



 

 

                               Затверджую: 

                         Директор колегіуму: ____________ /Л.С.Демчук/ 

БЛАГОДІЙНИЙ ГРУДЕНЬ «Добротою себе перевір! » 

Заходи Дата 

проведення 

Клас Відповідальний 

Виховання ціннісного ставлення до себе 
Тиждень правової культури «Україна та правові європейські цінності», 

присвячений Дню прав людини: 

 Всеукраїнський урок «Права людини»; 

 година спілкування із соціальним педагогом. Конфронтація «Мої права та 

обов’язки»; 

 Правова експозиція на базі шкільної бібліотеки з нагоди проголошення  
Загальної декларації прав людини та громадянина;зустрічі з представниками 

поліції; 

 колективне спілкування «Чи варто завжди дотримуватися букви закону?» 

9-13 

грудня 

 
 

 

 

1-11 

8-9 
 

9 

 
психологічна 

служба 
 вчитель права 

 

Інструктажі з правил поведінки під час новорічних заходів та свят у колегіумі, 

під час зимових  канікул. 

23-27 грудня 1-11 Класні керівники, 

класоводи 

Перевірки «Дотримання дрес-коду учнями», «Відвідування колегіуму», 

«Паління» 

грудень 1-11 Соціальний 

педагог 

День вільної форми. Новорічний маскарад 27 грудня 1-11 Класні керівники, 

класоводи 

Виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей 
Міжнародний день людей з особливими потребами: 

 біографічна розвідка «Відомі люди з особливими потребами»; 
 виховні години «Усі ми рівні, хоч і різні»; 
 добродійна акція для дітей з інтернатів «Ангели поруч». 

3 грудня 1-11  

психологічна 
служба 

День толерантності з ВІЛ-позитивними людьми: 

 виготовлення лепбуку до Дня боротьби зі СНІДом; 

 виховні година «Що тобі відомо про ВІЛ/СНІД». 

2 грудня  

7 

8-10 

Психологічна 
служба 

Святковий період «Свято наближається!» (за окремим планом): 

 вечір відпочинку для старшокласників «Вечір на Андрія»; 

 «У День святого Миколая…» - театралізований захід; 

 новорічні ранки та вечори; 

 веселі перерви. Новорічні раптівки; 

 зимовий кінозал (на канікулах). 

13-27 

грудня 
13 грудня 

19 грудня 

1-11 

 
7-11 

ПО, КУ, 

вч.музики 

Батьківський тиждень «Колегіум відкритий для спілкування» 16-20 грудня 1-11 Адміністрація 

День лідерства «Благодійний грудень». Підсумки благодійних справ класів 26 грудня 1-11 ЗДВР, ПО 

Виховання ціннісного ставлення до праці 

Нарада  Колегіального уряду. Підсумки роботи за І семестр. щопонеділка 7-11 ПО 

Засідання Ради дитячої громадської організації «Дивокрай» щовівторка 2-6 ПО 

Тренінги з командоутворення 10 грудня 9 психологічна служба 

Виховання ціннісного ставлення до природи 
Малі зимові олімпійські ігри  грудень 5-7 Вч.фізкультури 

Акція «Зимова допомога пернатим і вусатим» грудень 2-7 Класоводи 

Зимова раптівка «Снігове містечко» грудень 5-7 ПО 

Виховання ціннісного ставлення до культури і мистецтва 

Відкриття майстерні Діда Мороза: 

 колективна творча справа «Новорічний колегіум в ритмі свята»; 

 акція «Зимова казка на вікнах»; 

 майстер-класи «Від Діда Мороза»; 

 благодійна акція «Листівка добра» для жителів геріатричного центру; 

 акція «Святковий настрій в геріатричному центрі». 

16-20 грудня 1-11 Керівники 

гуртків, ПО, 

кл.керівники, 
класоводи 

 

Виставка Різдвяної атрибутики 24 грудня 1-11 ПО 

Виховання ціннісного ставлення до суспільства  і держави 
До дня Збройних сил України: 

 уроки мужності «Будуймо правову державу разом!»; 

 майстер-клас «Подарунок татові» 

6 грудня  

8-9 

1-6 

кл. керівники 

ПО 



 

 

 


