
 

«Затверджую» 

Директор школи  :                         Олена Прийма 

План 

виховної    роботи на лютий 2021 року 

МІСЯЧНИК   ТРУДОВОГО  НАВЧАННЯ  ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 

« ТВОЄ МАЙБУТНЄ В ТВОЇХ РУКАХ» 

       ( ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  ДО СЕБЕ,ДО  ПРАЦІ) 

МЕТА: формування творчої працелюбної особистості; виховання 

цивілізованого господаря, свідомого ставлення до праці як вищої цінності 

людини і суспільства; готовності до життєдіяльності  і праці в умовах 

ринкових відносин. 

1. Провести тематичні виховні години:             протягом місяця 

А). «Професії наших батьків». 

      «Скільки у світі професій». 

      «Праця – найголовніше у моєму житті»   ( 1-4 класи). 

Б). «Вони – майбутнє України!». 

      « Людина – для професії чи професія – для людини». 

      « Коли робота приносить радість?».        ( 5-6 класи). 

В). « Освіта – шлях до майбутньої професії». 

      « Калейдоскоп професій». 

      «На шляху до успіху».   ( 7-8 класи). 

Г).  «На порозі дорослого життя» 

       « Професійна відповідальність». 

       «Чи готовий я до вибору професії?».  

        «Свідомий вибір професії – запорука успіху в житті»  ( 9-11 класи). 

 

     2.Зустріч з працівниками центру зайнятості з метою інформування   

випускників про стан ринку праці « Усі професії потрібні, всі професії 

важливі» . 

  ( протягом місяця )  

 3.  Конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей» 

       до 10.02  1-4,  5-7 класи , Токар В.С., Терещенко О.В. 

 

4.     01-05.02  

1. Пізнавально - розважальна  гра «Всі професії хороші, обирай до 

смаку» 

1-4 класи                       психологічна служба 



   08- 12.02. 

1. Година спілкування «Казкове коло професій». 

2. Вікторина «Подорож у світ професій». 

5 класи                           психологічна служба 

 

1. Профорієнтаційна гра «Подорож у світ професій» 

6 класи                             психологічна служба 

 

     15 -19.02 

1. Година спілкування з елементами тренінгу «Людина і світ професій» 

7 класи                            психологічна служба 

2. Заняття з елементами тренінгу «Світ професій і твій вибір». 

8 класи                            психологічна служба 

    22 – 26.02 

1. Анкетування учнів з метою вивчення професійної спрямованості 

учнів. 

9 класи                          психологічна служба 

 

   5. Інтелектуально – розважальна гра «Хто краще: хлопці чи дівчата» 

                    7 Б клас                04.02        Корнієнко  О.І. 

  6.  Гра «Один день у школі» 

                    5 В клас              10.02.        Корнієнко О.І.,Дубина О.С. 

 7. Презентація «Цікавий світ професій» 

                    1 класи               09.02         Савченко О.Г. 

            

8.  Організація зустрічей учнів з представниками професійних учбових 

закладів ( професійна співпраця) 

                           протягом місяця           адміністрація школи 

  9. Розгадування ребусів, кросвордів. 

                5-8 класи           15-26.02.2021 р.     вчителі трудового навчання  

 

10. Книжкова вистава в шкільній бібліотеці «У світі професій» 

         протягом місяця                   шкільні бібліотекарі 

11. Інформаційна година « Усвідомлений вибір професії – шлях до успіху» 

                 ( презентація) 

              10 класи         22 – 26.02.2021р.         вчителі трудового навчання 

12. Гра – конкурс «Сучасна дівчина вміє робити все». 

               7А клас        05.02              Корнієнко О.І. 

13. Презентація до Міжнародного дня водно – болотних угідь. 

              4  класи        01.02         Савченко О.Г., Старкова Ю.В. 



14.  Інформаційний відео – ролик «Безпечний інтернет» 

                                       09.02                   Старкова Ю.В. 

 15. Оформлення  фотозони до Дня закоханих. 

                                     до 14.02                  Старкова Ю.В. 

 16.  Уроки доброти «Поділись добром»  ( до Міжнародного дня спонтанного  

       прояву   доброти». 

           6- 8 класи        16-18.02      Савченко О.Г., Старкова Ю.В. 

17. Година шани «Ви першими стали за  гідність, за волю» 

                       (до Дня Героїв Небесної Сотні) 

        9 класи                18.02            шкільні бібліотекарі 

18. Міжнародний день рідної мови. 

    -  тематично – книжкова виставка «Кращої, ніж рідна, мови не буває». 

    - мовознавча  вікторина  «Мова – правдивий свідок історії» 

          5-11 класи         19.02           Савченко О.Г.,Старкова Ю.В. 

19. Участь у арт – челенджі «Слово, чому ти не твердая  криця!» 

         до 15.02                                        СтарковаЮ.В. 

20. 150 років від дня народження Лесі Українки: 

      - виставка – персоналія «Нескорена українська душа»; 

      - віртуальна екскурсія «Місцями життя Лесі Українки». 

           9-11 класи               25 .02       шкільні бібліотекарі   

      

 

  

  

Заступник директора школи з виховної роботи :                Валентина   Борщ 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

               

 


