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ПОГОДЖЕНО                                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ 

 на засіданні педагогічної ради закладу                                                                          Директор  

(протокол №    від «30» серпня 2021 р.)                                                                      Ольга Козяр 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2021- 2022 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

(додаток до Річного плану роботи комунального закладу «Вінницький 

технічний ліцей») 

Виховна тема закладу: формування громадянина, патріота, інтелектуально 

розвиненої, духовно і морально зрілої особисті, готової протистояти асоціальним 

впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе та оточуючий 

світ.  

Тематичний контроль:  : «Ціннісне ставлення до мистецтва». 

Зміст заходів виховання  Дата 

проведення 

Ціннісний 

орієнтир 

Відповідальні 

ВЕРЕСЕНЬ 

 20. 09 - День батька. 

19. 09– 60 років від дня народження Оксани Стефанівни Забужко (1960), 

української поетеси, письменниці. 
20. 09– Всенародний день батька 

20. 09– 50 років від дня народження Дари Корній (Мирослави Іванівни 

Замойської) (1970), української письменниці. 
21.09- Міжнародний день миру 

22.09 - День партизанської слави 

26.09 – Європейський день мов 

28. 09  – День народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970), 

видатного українського педагога-гуманіста, письменника 

29. 09– 175 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого 

(Тобілевича) (1845—1907), українського драматурга 

Свято Першого вересня. 

Проведення єдиної класної 

години «30 років 

Незалежності України» 

01.09.21 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Класні керівники 

Всеукраїнські 

профілактичні заходи 

«Урок» 

Протягом 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Соціальний педагог 

Проведення виборів 

органів учнівського 

самоврядування у класних 

колективах 

03.09-10.09 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Класні керівники 



Уроки з безпеки 

дорожнього руху в рамках 

Місячника попередження 

дорожньотранспортного 

травматизму «Мова 

вулиці» (за окремим 

планом) 

Протягом 

вересня  

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Класні керівники 

Коло «Вихід поруч» в 

рамках антибулінгової 

кампанії  

Другий 

тиждень 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Психолог закладу 

Збір макулатури Другий 

тиждень 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

природи; 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

Педагог організатор 

Класні керівники 

Година спілкування 

«Статут ліцею, правила 

внутрішнього розпорядку» 

10.09 Ціннісне 

ставлення до 

суспільства 

Класні керівники 

Організація роботи 

соціально шкільного 

підприємства фотостудії 

''Black Cherry' 

Вересень 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

Педагог-організатор 

Олімпійський тиждень в 

закладі (за окремим 

планом) 

13.09-18.09 Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Учителі фізичного 

виховання 

Флешмоб до Всесвітнього 

Дня миру 

21.09. Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Педагог-організатор 

Радіолінійка «День 

партизанської слави» 

22.09. Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Керівник військово-

патріотичного гуртка 

Залучення учнів до роботи 

гуртків та спортивних 

секцій закладу  

Протягом 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

класні керівники, 

керівники гуртків, 

 

Проведення заходів до Дня 

народження міста. Година 

спілкування 

11.09 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

класні керівники, 

педагог-організатор 

Моніторинг зайнятості 

учнів в позашкільний час 

Протягом 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Класні керівники 

Формування соціального 

паспорту ліцею 

Протягом 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

сім ї,  родини 

Класні керівники, 

соціальний педагог 



Поновлення класних 

куточків 

Протягом 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Класні керівники 

Проведення батьківських 

зборів  з питань протидії 

проявів булінгу 

(цькуванню) та 

дискримінації 

Другий 

тиждень 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

СПС, класні 

керівники 

ЖОВТЕНЬ 

1. 10 -  Міжнародний день музики. 
01.10 – Міжнародний день людей поважного віку 

2. 10 – Міжнародний день боротьби проти насилля. 
4. 10 - День працівників освіти (в Україні) 

14.10 - День захисника України; День українського козацтва; 

19 жовтня- День відповідальності людини 

22. 10 – 85 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника (1935—2017), 

українського поета. 
24. 10  -Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй 

28. 10 - День визволення України від фашистських загарбників 

День учнівського 

самоврядування 

01.10 Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

людей 

Педагог-організатор, 

керівники гуртків 

Патріотичний марафон: 

 

- Радіолінійка 

«Козацька слава 

лине крізь віки». 

(День захисника 

України, День 

українського 

козацтва) 

- Акція «Смак 

домашнього тепла» 

- Година козацької 

слави «Слава 

козацька не вмре, не 

поляже»  

- Радіолінійка, уроки  

Пам’яті, присвячена  

річниці визволення 

України від 

нацистських  

загарбників 

 

 

13.10 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

 

Керівник військово-

патріотичного гуртка, 

педагог-організатор, 

класні керівники, 

учителі історії 

До 05.10 

08.10 

 

 

 

23.10 



Участь у відбірковому турі 

Міського чемпіонату 

пізнавально-розважальної 

гри «Нон-стоп» 

Протягом 

жовтня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Педагог-організатор 

ШП  «Права та обов’язки 

дитини» 

Протягом 

жовтня 

Ціннісне 

ставлення до 

держави та 

суспільства 

Психолог закладу 

Психолого-педагогічні 

заняття з питань адаптації 

та інтеграції здобувачів 

освіти до освітнього 

процесу 

Жовтень-

Листопад 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

Психолог закладу 

Засідання педагогічної 

ради:  

«Створення атмосфери 

вільного творчого 

зростання. Роль 

учнівського 

самоврядування. 

 Формування 

медіаграмотності 

учнівської молоді у процесі 

становлення її як 

особистості» 

 

Жовтень Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Заступник директора з 

ВР 

Навчальний тренінг 

«Служба порозуміння» 

Жовтень-

листопад 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Психолог закладу 

ЛИСТОПАД 

9 листопада — День української писемності та мови 

16 листопада - Міжнародний День толерантності 

21 листопада - День Гідності та Свободи  

20. 11 -  Всесвітній день дитини. 
28. 11 - День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Всеукраїнська 

акція «Засвіти свічку».  
Години спілкування:  

«Українська державна 

мова – символ єднання та 

престижу українського 

народу» 

05.11 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Учителі української 

мови, класні 

керівники 

Участь в міському проекті 

«Біоетика» 

Протягом 

листопада 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

Учителі біології, 

класні керівники 



Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Посвята в ліцеїсти 12.11 Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

людей 

Педагог-організатор, 

класні керівники І 

курсу 

Години груп до Дня 

толерантності 

19.11 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Класні керівники 

Тиждень толерантності (за 

окремим планом) 

15.11-19.11 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

СПС 

Батьківський всеобуч  для 

батьків 10-11 класів: 

«Безконфліктне 

спілкування. 

Конструктивне 

використання посилання» 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

сім'ї, родини, 

людей 

Психолог 

Заходи до Дня пам’яті 

жертв Голодомору. Акція 

«Запали свічку Пам яті» 

22.11-25.11 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Учителі історії, 

керівник військово-

патріотичного гуртка 

Години груп, уроки 

гідності: - «Гідність та 

Совість української нації», 

«Майдан – українська 

форма демократії»  

22.11 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства 

Учителі історії, класні 

керівники 

Радіолінійка, виставка 

присвячені Дню Гідності і 

Свободи 

21.11-25.11 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Керівник військово-

патріотичного гуртка 

Уроки  медіаграмотності з 

питань безпечного 

використання електронних 

джерел інформації 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Класні керівники 

 

Правовий тренінг 

24.11 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Вчитель права, 

Педагог-організатор 

Грудень 

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

3 грудня - Міжнародній день людей з особливими потребами; 



6 грудня- День Збройних Сил України; 

10 грудня – Міжнародний день прав людини 

5. 12 - Міжнародний день волонтерів.  
13 грудня (друга неділя місяця) – День благодійництва 

14. 12 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.  
14 грудня – 180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького 

(1840—1904), українського драматурга. 
19. 12 - День Святителя Миколая Чудотворця. 

Опитування учасників 

освітнього процесу щодо 

безпечного середовища в 

закладі 

Перша 

декада 

грудня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

СПС 

Зустріч з 

оперуповноваженим 

відділу кримінальної 

поліції з питань правового 

виховання 

Другий 

тиждень 

грудня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Педагог-організатор, 

класні керівники 

Роз’яснювальна робота з 

питань безпечного 

використання мережі 

Інтернет з батьками 

Протягом 

грудня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Психолог закладу,  

класні керівники 

Декадник формування 

правової грамотності в 

рамках соціальної 

програми “Національний 

план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права 

дитини” на період до 2021 

року 

Другий 

тиждень 

грудня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Учитель права 

Бесіда «Конструктивне 

вирішення конфліктів»  

Протягом 

грудня 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

психолог 

Новорічний вечір 

Останній 

тиждень 

грудня 

 Педагог-організатор 

Січень 

15. 01  -1992 р Верховна Рада України затвердила Державний гімн України "Ще не 

вмерла Україна". 

22. 01 - День Соборностi України.  

27. 01– 130  років  від дня  народження Павла  Тичини 

27. 01 - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 

29. 01 - День пам'ятi Героїв Крут.  

 

Година Пам’яті:  

«Українська державність: 

історія та сучасність» 

До 22.01 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

Класні керівники, 

учителі історії, 

керівник військово-

патріотичного гуртка 



суспільства до 

себе 

Радіолінійка «День 

Соборності України» 

До 22.01 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

керівник військово-

патріотичного гуртка 

Оновлення 

інформаційного банку 

даних про зайнятість учнів 

у позаурочний час 

До 25.01 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Педагог-організатор,  

Класні керівники 

Проведення батьківських 

зборів Відеолекторій 

«Свідоме батьківство» 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

сім ї,  родини 

Психолог, класні 

керівники 

Профілактична бесіда з 

інспектором СЮП ВВП 

«Булінг в учнівському 

середовищі» 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Заступник директора з 

ВР 

Виступ «Причини 

виникнення насильства» 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Психолог 

Лютий 

10. 02 - День безпечного Інтернету.  

14. 02 - День Святого Валентина. 

17. 02 – Всесвітній День доброти. 

19. 02  -  29 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила тризуб як малий 

Державний герб України. 

20. 02  - День Героїв Небесної Сотні. 

21. 02   - Мiжнародний день рiдної мови.  

25. 02 – 150  років  віддня  народження  Лесі Українки. 

27. 02   - 1991Постановою Верховної Ради УРСР ратифіковано "Конвенцію про 

права дитини".  

Зустріч випускників 

минулих літ «Шкільні 

роки незабутні» (за 

окремим планом) 

04.02 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Класні керівники ІV 

курсів 

Бесіда з бжд 

«Профілактика шкідливих 

звичок. Безпечна 

поведінка в інтернеті» 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Психолог, учителі 

інформатики 



Інформаційний марафон 

«Здоров’я як стиль життя» 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Вчителі фізичного 

виховання 

Година спілкування до 

річниці виводу військ з 

Афганістану  

11.02. Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Класні керівники 

Керівник військово-

патріотичного гуртка  

Передвиборчі дебати. 

Вибори президента ліцею 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Педагог-організатор 

Березень 

8 березня – День Матері 

19 та 20 березня - День визволення Вінниці від німецько-фашистських 

загарбників 

370 річниця  визволення Вінниччини військами І. Богуна 

9. 03 - День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), українського 

поета, художника, мислителя. 

19. 03   - 91 рік від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), української 

письменниці-шістдесятниці, поетеси. 

21. 03 - Всесвiтнiй день поезiї.  

22. 03 - Всесвiтнiй день водних ресурсiв.  

23. 03 - Всеукраїнський день працiвникiв культури та аматорiв народного 

мистецтва.  

27. 03 - Мiжнародний день театру.  

Години спілкування 

«Головна людина у моєму 

житті» 

До 10.03 Ціннісне 

ставлення до 

сім ї,  родини 

Класні керівники 

Година спілкування 

«Визволення Вінниці від 

нацистських загарбників» 

До 20.03 Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Керівниквійськово-

патріотичного гуртка, 

класні керівники 

Участь у міській виставці 

«Наш пошук і творчість – 

тобі, Україно!» 

Протягом 

місяці 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Керівники гуртків 

Участь в міському 

фестивалі-конкурсі 

«Молодь обирає здоров’я» 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Педагог-організатор 

Класні керівники 



Відеолекторій «Слово- 

клітина думки» 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Психолог 

Квітень 

1 квітня – Міжнародний день птахів 

7 квітня – Всесвітній день здоров’я 

11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики 

17 квітня (третя субота місяця) – День довкілля 

22 квітня – Міжнародний день Матері-Землі 

26 квітня – День Чорнобильської трагедії (1986) 

           17. 04– День пожежної охорони 

18. 04 - Мiжнародний день пам'яток i визначних місць 

23. 04 - Всесвiтнiй день книги i авторського права.  

28. 04 – Всесвітній день охорони праці 

Екологічний декадник (за 

окремим планом) 

Перша 

декада 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

Керівник МО  

природничого циклу 

Проведення батьківських 

зборів 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

сім ї,  родини 

Психолог  

Класні керівники 

Екологічні акції «День 

довкілля», «День Землі» 

(за окремим планом) 

06.04 Ціннісне 

ставлення до 

природи 

Керівник МО  

природничого циклу 

Година спілкування 

«Чорна хмара Чорнобиля» 

22.04-29.04 Ціннісне 

ставлення до 

природи 

 

Бесіда «Цькування. Не 

мовчи» 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Психолог ліцею 

Збір макулатури 

Другий 

тиждень 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

природи; 

Ціннісне 

ставлення до 

праці 

Педагог-організатор 

Участь в міському 

конкурсі обдарованих 

дітей з особливими 

потребами «Повір у себе» 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Соціальний педагог 

“Євробачення” 
Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

Керівник МСО 

іноземних мов 



держави і 

суспільства до 

себе 

Участь у міському етапі 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької гри “Сокіл. 

Джура”. 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Вчитель предмету 

«Захист України», 

Керівник військово-

патріотичного гуртка  

Травень 

8-9. 05 - Днi пам'ятi та примирення, присвяченi пам'ятi жертв Другої свiтової 

вiйни.  
9. 05 (друга неділя місяця) – День матері. 

15 травня - Міжнародний день сім’ї 

19 травня - День Європи в Україні 

18. 05 - Мiжнародний день музеїв 
20. 05  - День української вишиванки (третій четвер травня). 

24. 05 - День слов'янської писемностi i культури.  

31. 05 - Всесвiтнiй день боротьби з тютюнопалiнням 

Заходи в рамках 

тижневика родинно-

сімейного «Сімейні 

цінності» (за окремим 

планом) 

09.05-14.05 Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини та 

людей 

Педагог-організатор, 

Класні керівники 

ЗЕТ «Спілкування без 

масок» 

Протягом 

тижня 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Психолог 

День вишиванки 

Третій 

четвер 

травня 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Керівник МО 

словесників 

«Організація літнього 

відпочинку дітей»  

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

держави і 

суспільства до 

себе 

Заступник директора з 

ВР, 

Соціальний педагог, 

класні керівники 

 


