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ПЛАН МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2015 – 2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 

1 Загальнобудинківський конкурс колядок і щедрівок «Різдвяна зірка». 

Конкурс малюнків «В хату входить коляда» для молодших гуртківців. Конкурс на найкращу вітальну новорічну 

стіннівку для старших гуртківців. 
січень 

2 День Соборності України «Від роду до народу слався, Україно». січень 

3 Виховна бесіда в День пам’яті героїв під Крутами січень 

4 Тренінгові заняття «Моя думка», «Лист щирості» січень 

5 Пізнавально-розважальна програма «Іменинник ТВ+» з гастрономічним фестивалем «Галицька дефеляда». лютий 

6 Конкурс на найкращу годівничку «Годівничка для синички». лютий 

7 Вітально- розважальна програма «Сила двох сердець».  Гра «Таємний друг». лютий 

8 Зустріч у бібліотеці « Дім без книги – день без сонця». лютий 

9 Конкурсна програма «Чарівниця - 2016» лютий 

10 Фотоконкурс «Квіти України». лютий 

11 Філософська розмова «Діалог Добра і Зла». лютий 

12 Конкурс національного природного парку «Дністовський каньйон» - «Подбаймо про птахів взимку» лютий 

13 Шостий Всеукраїнський конкурс веб - сайтів навчальних закладів лютий 

14 Шевченківські дні. Година народознавства « Тарас Шевченко – співець краси рідного краю».   березень 

15 Виставка сімейної творчості «Бабусина і мамина вишиванка» до 8 Березня. березень 

16 Відеопрезентація «Сім чудес України». Складання ребусів, кросвордів та відгадування  загадок . березень 

17 Зустріч з психологом  «Я соромлюсь свого тіла» березень 

18 Всесвітній день води. Екологічне заняття “Воду бережи, козаче, – і вона тобі віддячить”. березень 

19 Виставка-конкурс з технічної творчості та образотворчого мистецтва «Вернісаж талантів» березень 

20 Районний конкурс малюнків «Шевченкіана» березень 

21 Історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл» березень 



22 Всеукраїнська виставка-конкурс «Люби і знай свій рідний край» березень 

23 Районний конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка «Тарасовими шляхами» березень 

24 Районна заочна виставка-конкурс робіт гуртківців початкового технічного моделювання березень 

25 Районний заочний конкурс юних дизайнерів березень 

26 Районні змагання з шахів і шашок березень 

27 Весела програма «Сміх продовжує життя!» Конкурс читців гуморесок «Борщівські пересмішки». квітень 

28 Конкурс малюнків до Всесвітнього дня Землі  «Я малюю Україну». квітень 

29 Трудовий десант « Чисте місто – чиста земля». Екологічні акції в печерах «Кришталева» та «Вертеба». квітень 

30 Всесвітній день здоров’я. Колективна гра «Подорож у країну Чистоти і Порядку». квітень 

31 «День пам’яті та надії» історично пізнавальний захід. квітень 

32 Поетично-художня майстерня «Чую мелодію слова». Концерт родинної творчості «Сімейний портрет». квітень 

33 Туристична подорож рідним краєм. квітень 

34 Спомин «Чорнобиль не має минулого» квітень 

35 Урочисте відкриття районних змагань за програмою ігор учнівської молоді квітень - 

травень 

36 Районні туристичні змагання школярів травень 

37 Регіональний фестиваль хореографічних колективів «Надія - 2016» травень 

38 Обласні змагання з спортивного туризму (пішохідний туризм) за програмою Спортивних ігор учнівської молоді травень 

39 Районний фестиваль «Танцювальна весна» травень 

40 Флешмоб «Наш прапор - наша гордість». Запуск голубів миру. травень 

41 Відзначення Дня Примирення. Конкурс «Червоний мак», флешмоб «Маки пам’яті»  травень 

42 Вітальний калейдоскоп до Дня матері «Нехай волошками цвітуть для Вас світанки». конкурс «Юна помічниця». травень 

43 Міжнародний день музеїв. Екскурсія. травень 

44 День довкілля «На нас надіється Земля». Конкурс агітаційних плакатів «Ми за здоровий спосіб життя». травень 

45 Тренінгові ігри «Щоб діти були щасливими». Написання послання наступним поколінням. Запалювання свічки-

бажання «Моя фантастична мрія». 
травень 

46 Святкова презентація дитячих обдарувань  та творча виставка власних робіт  

«Будинок має таланти». Благодійний забіг Миру. 
червень 

47 Інформаційний коктейль: бесіда «Розмова про наболіле» , проведення опитування за тестом «Чи схильний ти до 

шкідливих  звичок», експрес - малювання «Ми веселі і кмітливі будні творимо щасливі». Конкурс  агітбригад та 

захист проектів «Моє здоров’я – моє майбутнє» 
червень 

 


