
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

        Директор ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» 

        ___________________ Ю. К. Кузьмінов 

        30.08.2021 р. 

ПЛАН 

виховної роботи ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» на вересень 2021р.  
№ 

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 вересня  - День знань:  

 Свято першого дзвоника, урочиста лінійка, 

присвячена Дню знань та 30-річчю Незалежності 

України  

 Перший урок «З ювілеєм, рідна країна» 

 

01.09.21. 

 

 

01.09.21. 

Заст. з ВР 

Бібліотекар 

Кер. гуртків 

Кл. керівн. 

Майстри в/н 

 

2.  11 вересня – День фізкультури та спорту:  

 Спортивний марафон для навчальних груп ТУ 6,7,15 

 Виховна година «Здорові діти - здорова нація»  

 Книжкова виставка  «Якщо хочеш бути здоровим» 

 Тематична папка «За здорове життя» 

 

09.09.21. 

06-10.09.21. 

І декада  

І декада  

Заст. з ВР  

Бібліотекар 

Кер. ФВ  

Кл. керівн. 

Майстри в/н 

 

3.  11 вересня – Всесвітній день надання першої 

медичної допомоги:  

 Виховна година «Надай першу допомогу» 

 Акція «Стань героєм першої допомоги» у «Гоголь-

сквері» сумісно з Обласним товариством червоного 

хреста 

 

 

06-10.09.21. 

09.09.21. 

Заст. з ВР 

Кл. керівн. 

Майстри в/н 

Мед. працівн.  

 

4.  21 вересня – Міжнародний День миру: 

 Флеш-моб в «Гоголь-сквері»  до Всеукраїнської 

акції Голуб миру 

 Кінопокази в навчальних групах училища фільмів на 

тему «Разом заради миру»  

 

21.09.21. 

 

ІІ декада  

Заст. з ВР 

Кл. керівн. 

Майстри в/н 

 

5.  22 вересня – День партизанської слави:  
 Виховна година «Береги фронтової слави» 

 Книжкова виставка «Партизанська слава 

Луганщини» 

 

20-24.09.21. 

ІІІ декада  

 

Заст. з ВР 

Кл. керівн. 

Бібліотекар 

Майстри в/н 

 

6.  28 вересня – День народження                                      

В. О. Сухомлинського:  
 Книжкова виставка «Великий Педагог сучасності» 

 Виховна година «Серце, віддане дітям» 

 

 

ІІІ декада  

27-30.09.21. 

Заст. з ВР 

Кл. керівн. 

Майстри в/н 

Бібліотекар 

 

7.  29-30 вересня  - 80-річнниця Бабиного Яру: 

 Тематична папка «Бабин Яр пам’ятає»  

 Уроки пам’яті трагедії Бабиного Яру 

 

ІІІ декада 

29.09.21. 

Заст. з ВР 

Кл. керівн. 

Майстри в/н 

Бібліотекар 

 

ІІ. Виховні години  

8.  Виховні години по учбовим групам:  

(рекомендовані теми) 

 Організаційні збори в групі. Вибір активу групи. 

План роботи на вересень 

 «Здорові діти - здорова нація»  

 «Надай першу допомогу»  

 «Толерантність врятує світ» 

 «Береги фронтової слави» 

 «Серце, віддане дітям»  

 

 

01-03.09.21. 

 

06-10.09.21. 

06-10.09.21. 

13-17.09.21 

20-24.09.21. 

27-30.09.21. 

Заст. з ВР 

Кл. керівн. 

Майстри в/н 

Бібліотекар 

Куратори груп 

ВПУ 

Вихователі 

 

ІІІ. Засідання Шкіл та  Рад училища  

9.  Організаційні збори для учнів, які проживають в 

гуртожитку училища, вибори Ради гуртожитку 

07.09.21. Заст. з ВР 

Комендант 

Вихователі 

 

10.  «Школа правознавців», тема: «Державна символіка»  Згідно плану 

роботи  

Заст. з ВР 

Викл. права 

 

11.  Засідання Ради з профілактики та попередження 

правопорушень, злочинності 

28.09.21. Заст. з ВР 

Кл. керівн. 

 



12.  «Школа здоров’я», тема: «Всесвітній День першої 

допомоги»  

На протязі 

місяця  

Заст. з ВР 

Мед. праців. 

Кл. керівн. 

 

IV. Робота з батьками  

13.   Загальні батьківські збори по курсам;  

 вибори батьківського комітету,  

 зустріч з медпрацівником училища, 

 зустріч з оперуповноваженим відділу ювенальної 

превенції 

Розклад батьківських зборів:  

І курс та ТУ –  6,7,9,10,11,12,13,14,15 

ІІ курс та ВПУ І курсу  – 1,2,3,2Л,8Л,М-21-1,2,Т-21-3,4 

ІІІ курс та ВПУ ІІ курсу – 4,5,1Л,3Л,Т-20-1,2,М-20-3,4 

 

 

 

 

 

 

21.09.21. 

22.09.21. 

23.09.21. 

 

 

 

Адміністрація 

Кл. керівн. 

Майстри в/н 

Куратори 

 

14.  

Провести інформаційно-просвітницьку роботу з 

батьками та учнями училища з метою формування 

позитивної поведінки, здорового способу життя, 

попередження насильства в сім’ї. 

На протязі 

місяця 

Кл. керівники 

майстри в/н 

 

V. Індивідуальна робота з учнями 

15.  Вивчення індивідуальних психологічних особливостей 

учнів І курсу  

На протязі 

місяця 

Психолог 

Майстри в/н 

 

16.  

Вивчення особових справ учнів І курсу, індивідуальні 

бесіди з учнями, анкетування та тестування учнів, 

оформлення щоденників педагогічного спостереження 

На протязі 

місяця 

Кл. керівн. 

Психолог 

Соц. педагог 

 

17.  Учнівське самоврядування; вибір активу групи, Ради 

гуртожитку.  

І декада 

місяця 
Кл. керівн. 

 

18.  

Участь навчальних груп ТУ 6,7,15 в Спортивному 

марафоні до Дня фізкультури та спорту, та в рамках 

Всеукраїнського Олімпійського тижня  

09.09.21. 

Заст.  з ВР 

Кл. керівн. 

Кер. секцій 

 

19.  

Участь учнів училища у Всесвітньому дні прибирання 

(територія Чисте озеро-Льодовий палац)  18.09.21. 

Заст.  з ВР 

Ст. майстер 

Майстри в/н 

 

20.  

Участь учнів училища у флеш-мобі в «Гоголь-сквері»  

до Всеукраїнської акції Голуб миру 21.09.21. 

Заст.  з ВР 

Кл. керівн. 

Майстри в/н 

 

21.  Участь учнів училища, які проживають у гуртожитку у 

тематичному вечорі «Будемо знайомі»  
29.09.21. 

Заст.  з ВР 

Вихов. гурт. 

 

22.  

Участь учнів навчальних груп І курсу в конкурсі «Твої 

таланти – І курс!» (для навчальних груп І курсу, груп 

ТУ та І курсу гр. ВПУ)  

01.10.21. 

Заст.  з ВР 

Кл. керівн. 

Кер. гуртків 

 

23.  Товариська зустріч з міні-футболу серед збірних 

команди навчальних груп І курсу 

На протязі 

місяця 

Заст.  з ВР 

Кл. керівн. 

 

 

 

Заст. директора з ВР       Тетяна СКЛЯРОВА 

 

 


