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П Л А Н  

виховної роботи ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ»  на квітень 2021 року 
№ 

п/п 
Найменування заходу 

Строк 

проведення 
Відповідальні 

Відміт. 

про вик. 

1 2 3 4 5 

І. Училищні заходи щодо календарних та знаменних дат 

1.  7 квітня – Всесвітній День здоров’я: 

 Виховна година «Збережи здоров’я змалку» 

 Тематична папка «За здоровий спосіб життя» 

 Книжкова виставка «Якщо хочеш буди здоровим»  

 

05-09.04.21 

І декада місяця 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

бібліотекар  

 

2.  11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів 

фашистських канцтаборів: 

 Виховна година «Кривавий поступ війни» 

 Тематична поличка «Ніколи знову» 

 Тематична папка «Якщо на землі є пекло» 

 Віртуальна виставка-рекомендація «Дорогами болю» 

 

 

12-16.04.21 

І декада місяця 

11.04.2021 

Заст. з ВР, 

кл. керівн. 

майстри в/н  

бібліотекар 

 

3.  12 квітня – День авіації і космонавтики:   

 Тематична папка «Відважні дослідники космосу» 

 Книжкова виставка «Космос – дорога без кінця!» 

І декада місяця  
Заст. з ВР 

бібліотекар  

 

4.  17 квітня – День довкілля:  

 Виховна година «Земля – голуба перлина всесвіту» 

 Акція «Усе в природі має свою душу» по прибиранню 

закріплених територій в межах Сєвєродонецька, 

ліквідація смітників, висадження квіткових клумб, 

кущів, дерев 

 Акція «Створюємо ліси разом» 

 Книжкова виставка «Знай, люби і бережи свій рідний 

край» 

 

12-16.04.21 

ІІ декада 

місяця  

 

 

21.03-17.04.21 

ІІ декада 

місяця  

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

ст.майстри  

 

5.  26 квітня – День Чорнобильської трагедії:  
 Виховна година «Дзвони Чорнобиля» 

 Книжкова виставка «Пам'ять Чорнобиля» 

 Тематична папка «Чорнобиль – дзвони пам’яті» 

 Бібліографічний огляд «Біль Чорнобиля очима 

письменників» 

 Зустріч з учасникам ліквідації аварії на ЧАЄС  

 

19-23.04.21 

ІІІ декада 

місяця 

 

 

26.04.21 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

бібліотекар  

 

6.  28 квітня – Всесвітній день охорони праці:  

 Конкурс з охорони праці «Розумники й розумниці» 

 Конкурс плакатів «Охорона праці очима дітей» 

 Олімпіада з предмету «Охорона праці» серед 

випускних навчальних груп 

 Тематична поличка «Охорона праці в житті допомагає» 

 

28.04.21 

ІІІ декада   

 

Заст. з НВР 

викл. з ОП 

кл. керівн. 

майстри в/н 

інженер з ОП 

 

ІІ. Виховні години 

7.  Виховні години в навчальних групах: 

(рекомендовані теми) 

 «Збережи здоров’я змалку» 

 «Кривавий поступ війни»  

 «Земля – голуба перлина всесвіту» 

 «Дзвони Чорнобиля» 

 «Безпечна поведінка в цифровому середовищі»  

 

 

05-09.04.21 

12-16.04.21 

12-16.04.21 

19-23.04.21 

26-30.04.21 

 

 

 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

Щеглова Т. А.  

 

ІІІ. Засідання Шкіл та  Рад училища 

10.  «Школа правознавців», тема:  

 «Торгівля людьми та розповсюдження наркотиків і 

боротьба з ними» 

протягом 

місяця  

Заст. з ВР 

викл.  правозн.  

кл. керівники 

 

11.  «Школа здоров'я», тема:  

 «Всесвітній День здоров’я» 

 «COVID-19 - чума ХХІ століття» 

протягом 

місяця  

Заст. з ВР 

мед. працівник  

кл. керівники 

 



№ 

п/п 
Найменування заходу 

Строк 

проведення 
Відповідальні 

Відміт. 

про вик. 

1 2 3 4 5 

12.  Засідання Ради з профілактики та попередження 

правопорушень, злочинності 

27.04.21 Заст. з ВР 

психолог  

кл. керівники 

 

IV. Робота з батьками 

13.  Відвідування учнів за місцем проживання та розмови з 

батьками по дисципліни та пропускам занять учнів  

протягом 

місяця  

Кл. керівники 

майстри в/н 

 

14.  Письмові повідомлення батькам учнів,  які мають 

заборгованість та неатестацій з навчальних предметів та 

пропуски занять без поважних причин  

протягом 

місяця  

Кл. керівники 

майстри в/н 

 

15.  Виявлення сімей (осіб) учнів училища, де є загроза 

вчинення всіх форм насильства, образ та жорстокого 

поводження з дітьми, повідомлення в Службу у справах 

дітей  

протягом 

місяця  

Кл. керівники 

майстри в/н 

 

16.  Провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками 

та учнями училища з метою формування безпечної 

поведінки в цифровому середовищі 

протягом 

місяця  

Кл. керівники 

майстри в/н 

 

V. Індивідуальна робота з учнями 

17.  Участь учнів училища у Всеукраїнській екологічній акції 

«Зробимо Україну чистою разом» по прибиранню території 

скверу імені М. В. Гоголя  

02.04.21  Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

 

18.  Участь учнів училища в обласному конкурсі творчих робіт 

«Мій рідний край – Луганщина» в номінації: 

«Рідний край – гордість моя» (конкурс фотографій),  

«Я починаю з отчої землі» (конкурс творчих робіт з 

вивчення пам’яток Луганської області) 

протягом 

місяця 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н 

 

19.  Участь учнів училища у 16 Всеукраїнській благодійній  

акції «Серце до серця» під гаслом «Здорові немовлята» 

протягом 

місяця 

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

 

20.  Участь учнів училища випускних груп в Марафоні 

професій сумісно з міським Центром зайнятості населення 

ІІІ декада 

місяця  

Заст. з ВР 

майстри в/н 

 

21.  Участь учнів училища в обласному конкурсі пошуково-

дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо імена» 

протягом 

місяця 

Заст. з ВР 

бібліотекар 

 

22.  Участь учнів училища в тематичних заняттях на теми 

«Обережно, гриби», «Правила поводження з 

вибухонебезпечними предметами», «Пожежі в природних 

екосистемах», «Правила поведінки на водоймах у весняно-

літній період» сумісно з ГУДСНС України у Луганській 

області 

01-15.04.21 Заст. з ВР 

фельдшер 

медпункту, 

кл. керівн. 

майстри в/н 

 

23.  Участь учнів училища (гр. 4) у бесіді «Молодь і закон» 

сумісно з Сєвєродонецьким Центром з надання безоплатної 

правової допомоги (головний спеціаліст Марина Литовко) 

28.04.21 Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н  

 

24.  Участь учнів училища у челенджі «Дерево дружби» в 

рамках проекту «Схід та Захід – разом!» сумісно з ЗП(ПТ)О 

м Львова, Вінниці, Хмельницького  

28.04.21 Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н  

 

25.  Участь учнів училища (гр. 11) в конкурсі з охорони праці 

«Розумники та розумниці» 

28.04.21 Заст. з ВР 

викл Охорони 

праці  

 

26.  Участь учнів у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля» по 

прибиранню закріплених територій в межах 

Сєвєродонецька, ліквідація смітників, висадження 

квіткових клумб, кущів, дерев 

протягом 

місяця  

Заст. з ВР 

кл. керівн. 

майстри в/н  

 

27.  Участь учнів училища в спортивних змаганнях з волейболу 

серед груп І, ІІ, ІІІ курсу навчання 

22.03-14.04  Заст. з ВР 

кер. ФВ 

 

28.  Участь учнів училища в спортивних змаганнях з кульової 

стрільби серед навчальних груп №1,2,3 до Дня перемоги 

27.04.21 Заст. з ВР 

кер. ФВ 

 

29.  Участь учнів училища в гуртках художньої самодіяльності 

та спортивних секціях  

протягом 

місяця  

Заст. з НВР 

кер. гуртків 

спортсекцій  

 

 

Заст. директора з ВР        Т. Д. Склярова 


