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П Л А Н 

виховної роботи ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» на червень 2021 року  

«Майбутнє - в руках молоді» 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Строк 

проведення 
Відповідальні 

Відміт. 

про 

викон. 

1 2 3 4 5 

І. Училищні заходи щодо календарних та знаменних дат 

1.  1 червня – Міжнародний День захисту дитини: 

 Виховна година «Діти твої, Україно!» 

 Привітання дітей обласного Будинку маляти 

(ігри, конкурси, подарунки) 

 Інформаційна листівка « 1 червня – 

Міжнародний день захисту дітей» 

 

01- 04.06.21.  

 

 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

бібліотекар 

 

2.  3 червня – 83-річниця з Дня утворення Луганської 

області: 

 Інформхвилинка «Мій рідний край Луганщина» 

 Участь колективу училища в урочистостях до 

Дня утворення Луганської області 

 

 

03.06.21. 

    

   03.06.21. 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

 

3.  5 червня – Всесвітній день навколишнього 

середовища: 

 Виховна година  «Чисте довкілля» 

 Тематична поличка «Бережіть нашу Землю» 

 

 

01-04.06.21.  

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

бібліотекар  

 

4.  20 червня – День Святої Трійці 

 Презентація «Зелені свята» 

 

ІІ декада 

 

бібліотекар 

 

5.  22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні:  

 Виховна година «Ще спала затуманена земля, а 

небо вже здригалось у злобі…» 

 Книжкова виставка «Крізь дим, й біль, і біди» 

 Тематична поличка «Ніколи знову» 

 Участь учнів училища в мітингу скорботи на 

Меморіалі Слави м. Сєвєродонецька  

 

 

21-25.06.21. 

 

ІІ декада 

червня 

22.06.21. 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н ,  

бібліотекар 

 

6.  26 червня – Міжнародний день боротьби зі 

зловживанням наркотиків та їхнім незаконним 

розповсюдженням:  

 Тематична папка «Знати, щоб жити» 

 Книжкова виставка «Якщо хочеш бути здоровим» 

 Конференція «Адміністративна та кримінальна 

відповідальність підлітків за вживання і 

розповсюдження наркотиків» сумісно із 

спеціалістами … 

 

 

 

21-25.06.21. 

ІІІ декада 

червня 

23.06.21. 

 

 

 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

 

7.  27 червня – День молоді України:  

 Виховна година «Майбутнє – в руках молоді» 

 Участь учнів в міських заходів до Дня молоді 

 Інформаційна листівка «День молоді» 

 

21-25.06.21. 

27.06.21. 

27.06.21. 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

бібліотекар 

 

8.  28 червня – День Конституції України:  

 Виховна година «Конституція України – основний 

закон»  

 Книжкова поличка «Символи нашої держави» 

 Участь колективу учнів та педагогів училища в 

урочистому заході до Дня Конституції на площі 

Перемоги  

21 -25.06.21 

 

 

ІІІ декада 

червня 

 

28.06.21. 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н, 

викладач історії 

та правознавства 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Найменування заходу 

Строк 

проведення 
Відповідальні 

Відміт. 

про 

викон. 

1 2 3 4 5 

ІІ. Виховні години 

9.  Виховні години у навчальних групах:  

(рекомендовані теми) 

- «Діти твої, Україно!» 

-  «Чисте довкілля» 

- «Безпечні канікули» 

- «Гендерні стереотипи та їх вплив на життя 

людини» 

- «Майбутнє – в руках молоді»  

-  «Ще спала затуманена земля, а небо вже 

здригалось у злобі…» 

-  «Конституція України – основний закон» 

 

 

01-04.06.21 

01 -04.06.21. 

07 -11.06.21 

14 -18.06.21 

 

21-25.06.21. 

21-25.06.21. 

 

25-27.06.21. 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н, 

куратори  груп 

ВПУ 

 

ІІІ. Засідання Шкіл та  Рад училища 

10.  «Школа правознавців», тема:  

 «Екологічне право і обов’язки громадян» 

на протязі 

місяця  

Заст. з ВР 

викл. правознав.    

кл. керівники 

 

11.  «Школа здоров'я», тема:  

 «Міжнародний день боротьби зі зловживанням 

наркотиків та їхнім незаконним розповсюдженням» 

на протязі 

місяця  

Заст. з ВР 

мед. працівник  

кл. керівники 

 

12.  Засідання Ради з профілактики та попередження 

правопорушень, злочинності 

22.06.21. Заст. з ВР 

психолог  

кл. керівники 

майстри в/н 

 

IV. Робота з батьками 

13.  Відвідування учнів за місцем проживання та розмови з 

батьками по дисципліни та пропускам занять учнів 

на протязі 

місяця  

Кл. керівники 

майстри в/н 

 

14.  Письмові повідомлення батькам учнів,  які мають 

заборгованість та не атестацій з навчальних предметів 

та пропуски занять без поважних причин  

на протязі 

місяця  

Кл. керівники 

майстри в/н 

 

15.  Відправлення листів-подяки батькам кращих учнів 

випускних груп в честь випуску 2021 року  

на протязі 

місяця  

Кл. керівники 

майстри в/н 

 

16.  Запрошення та участь батьків учнів випускних груп на 

свято «Випуск – 2021» 

на протязі 

місяця 

Кл. керівники 

майстри в/н 

 

V. Індивідуальна робота з учнями 

17.  Участь учнів училища у привітанні дітей обласного 

Будинку маляти (команда волонтерів - ігри, конкурси, 

подарунки) 

01.06.21     Заст. з ВР 

худ. керівн. 

 

18.  Участь учнів училища в міських урочистих заходах до 

83-річниці заснування Луганської області на площі 

Перемоги (мітинг, виставка, святковий концерт)  

03.06.21. Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

 

19.  Участь учнів училища у зустрічі з гол. спеціалістом 

Управління регіонального представництва в Луганській 

обл. Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини 

«Захист прав споживачів».  

04.06.21 Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

 

20.  Участь учнів училища в Мітингу скорботи на Меморіалі 

Слави м. Сєвєродонецька  

22.06.21 Заст. з ВР  

кл. керівники 

 

21.  Участь учнів училища у конференція «Адміністративна 

та кримінальна відповідальність підлітків за вживання і 

розповсюдження наркотиків» сумісно із спеціалістами  

23.06.21. Заст. з ВР  

кл. керівники 

майстри в/н 

 

22.  Випускний вечір для учнів навчальних випускних груп 

ПТУ та ВПУ  

25.06.21. Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

 

23.  Участь учнів училища в гуртках художньої 

самодіяльності та спортивних секціях  

на протязі 

місяця  

Кер. гуртків, 

спортсекцій  

 

 

Заст. директора з ВР        Т. Д. Склярова 
 


