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ПЛАН МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

НА ІІ  ПІВРІЧЧЯ 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 

1 Святкова феєрія зимових свят. Виставка-милування різдвяних сувенірів січень 

2 Благодійний Марафон «Війною плаче наша земля» січень 

3 Патріотичний екскурс: "Згадаємо юність, що згоріла у Крутах" січень 

4 Година корисної інформації. Етикет - гра «Ввічливість на кожен день» січень 

5 «Перша сходинка до щастя». Розвиваюча гра  січень 

6 Історичний хронограф до Дня Соборності «Україна: минуле, сучасне, майбутнє» січень 

7 Правовий тренінг «Немає прав без обов’язків» лютий 

8 Кураж - вечірка "Епідемія кохання».  Виставка-презентація "Кращі валентинки" лютий 

9 Виховний захід до Дня  Героїв Небесної Сотні. лютий 

10 Відкритий діалог морально-етичної грамотності « Добро і милосердя єднає серця» лютий 

11 Всеукраїнський конкурс веб – сайтів навчальних закладів лютий 

12 Всеукраїнський конкурс юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!» лютий 

13 Обласний конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» лютий 

14 Шевченківський березень «Ми чуємо тебе, Кобзарю». Конкурс на кращу інсценізацію творів Т. Г. 

Шевченка  
березень 

15 Виставка-конкурс з технічної творчості, образотворчого мистецтва та фотомистецтва «Вернісаж талантів» березень 

16  Сімейний конкурс - розвага «Веселі рекорди»  березень 

17  Віртуальна фотовиставка робіт гуртківців на сайті закладу « Рідне місто й рідна хата, рідне небо й рідна 

мати» 
березень 

18 Спортивно – ігрові перегони  «Зі спортом зростаємо, про здоровя дбаємо».  березень 



19 Відверта розмова – диспут для гуртківців старшого шкільного віку «Межі спілкування» березень 

20 Open-air «Рухайся більше -  проживеш довше!» березень 

21 Конкурс театральних колективів «Діти Мельпомени» березень 

22 Районний конкурс малюнків «Шевченкіана» березень 

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

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

25 Конкурс духовної пісні «Гімн Богу» березень 

26 Районний заочний конкурс юних дизайнерів березень 

27 Районні змагання з шахів і шашок березень 

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

травень 

29 Літературна подорож «Байка розважає й моралі навчає». Ігротека «Весна зі сміхом та жартами» квітень 

30 Діалог -  позиція «Знання завжди у виграші» квітень 

31 Історична хроніка « Пам’ятаємо заради майбутнього». Голосні читання за книгою Є. Гуцало "Діти 

Чорнобиля".  
квітень 

32 Туристичний пікнік «Веселися і грайся». Екологічний квест «Земля на долоні» квітень 

33 Підсумок конкурсу кращий гурток квітень 

34 Перлини духовності - майстер – клас з виготовлення великодніх подарунків «Малюємо писанку»  квітень 

35 Діалог взаєморозуміння «Сягає коріння у сиві віки». Зустріч у музеї травень 

36 Фольк-мандрівка "Це моя Україна, це моя Батьківщина" травень 

37 Проф-панорама «Кожен день ти крокуєш в майбутнє» травень 

38 Збір пошукових матеріалів до Дня пам'яті та примирення «Історія міста в розповідях його жителів».  травень 

39 Конкурс авторської поезії «Україна у моєму серці»   травень 

40 Екологічний курс тематичних лекцій «Вчимося жити на Землі»  травень 

41 Екскурсійні дні  травень 

42 Районні туристичні змагання школярів травень 

43 Районні туристичні змагання серед педагогічних працівників району травень 

44 Районні військово-патріотичні змагання «Джура» травень 

45 Обласні змагання з спортивного туризму (пішохідний туризм) за програмою Спортивних ігор учнівської 

молоді 
травень 

46 Обласні геолого-географічні змагання червень 

 


