
Бесіди класного керівника та  

бесіди з безпеки життєдіяльності 

ВЕРЕСЕНЬ 

(місяць безпеки вуличного руху «Увага! Діти!») 

1. Правила дорожнього руху, безпечний дорожній рух. 

2. Правила пожежної безпеки. 

3. 08.09. – Міжнародний день писемності (грамотності). 

4. Попередження педикульозу. 

5. Обережно, гриби! 

6. 11.09. – Всенародний день батька. 

7. 17.09. – День рятівника. 

8. 22.09. – День партизанської слави. 

9. Профілактика наркоманії. 

10. Профілактика жорстокого поводження з дітьми. 

11. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності та охорони 

праці. 

12. Бесіда щодо попередження негативних явищ в 

молодіжному середовищі. 

ЖОВТЕНЬ 

(місяць – «За здоровий спосіб життя») 

1. 01.10. – День людей похилого віку та ветеранів. 

2. 05.10. – День працівників освіти. 

3. Безпечна поведінка на вулиці, вдома, у транспорті. 

4. Профілактика побутового травматизму. 

5. 14.10. – День українського козацтва. 

6. Бесіда: «Запобігання травматизму під час перерв». 

7. Профілактика захворювань на грип, ГРВІ. 

8.Бесіда «Про захист здоров’я та забезпечення прав людей жити 

у середовищі, не забрудненому тютюновим димом»  

9. 28.10.-День визволення України від фашистських 

загарбників. 

10.Поведінка на канікулах. Інструкція № 80. 



Бесіди класного керівника 

Листопад  

Місяць правових знань 

1. 9 листопада - День української мови та писемності. 

2. 10 листопада – Всесвітній день молоді. 

3. 22 листопада – День Свободи. 

4. 24 листопада – День пам'яті жертв голодомору та політичних 

репресій. 

5. Профілактика інфекційних захворювань. 

6. Профілактика виникнення нещасних випадків під час негоди. 

7. «Мої права», «Міжнародні механізми захисту прав людини» до 

місячника правових знань. 

8. Правила безпечної поведінки на дорозі. 

Грудень 

1. 1 грудня – День боротьби з ВІЛ\СНІД. 

2. Бесіда «Один вдома». 

3. 06.12. – День збройних сил України. 

4. 10.12. – Міжнародний день прав людини. 

5. 14.12. – День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС. 

6. Обережно, ожеледиця! 

7. Заходи профілактики захворювань на грип. 

8. Бесіда про недопущення використання петард та феєрверків. 

9. Засоби безпеки у транспорті. 

10. Інструктажі під час перебування у громадських місцях, 

проведення різноманітних заходів. 

11. Інструктажі перед початком проведення новорічних свят, 

шкільних масових заходів. 

12. Інструктаж перед початком канікул. 

 



Бесіди класного керівника 

Січень 

1. 22 січня - День Соборності і Свободи України. 

2. Захист прав дитини, захист дітей від усіх форм насильства, 

образ, недбалого й жорстокого поводження, залучення до 

найгірших форм дитячої праці, у тому числі з боку батьків 

або осіб,які їх замінюють(виховні години на цю тему 

обов’язково записати з 19.01-23.01) 

3. 27 січня -  Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. День  

пам'яті жертв Голокості в Україні. 

4. 27.01. – Міжнародний день без Інтернету. 

5. 29 січня - День пам'яті Героїв Крут. 

6. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. 

7. Обережно петарди – загроза життю. 

8. Правила поведінки на льоду. 

 

Лютий 

1.  4 лютого – Міжнародний день боротьби з раком. 

    4 лютого – Всесвітній день безпеки Інтернету. 

2.   15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав. 

3. 17 лютого – День спонтанного прояву доброти. 

4. 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості. День 

справедливості в Україні. 

5. 21 лютого – Міжнародний день рідної мови. 

6. Виховна година «Захисник Вітчизни». 

7. Запобігання виникненню пожеж від електричного струму та 

правила гасіння таких пожеж. Дії учнів у випадку таких пожеж. 

8. Інструктаж про дотримання правил дорожнього руху, правил 

безпеки під час складних погодних умов та порядок надання 

медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок негоди. 

 



 


