
Січень 

Місячник громадянського виховання 

«Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» 

 

Заходи Термін 

виконання 

Класи Відповідальні Примітки 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

Виховні години  

- «Етичні та правові пріоритети подружнього життя»; 

- «Статева культура – основа сім’ї та усвідомлюваного 

батьківства». 

 

18-19 

 

9 

10 

 

Кл. керівники 

 

Тиждень народознавства: 

- в/г «Різдвяні звичаї в українському народному обрядовому 

циклі», «Козацькому роду нема переводу»; 

- концерт української пісні «Хай лунає пісня солов’їна»; 

- історико–етнографічний усний журнал  «Свято радісне 

Різдва дзвони сповіщають»; 

- етнографічна експедиція «Кулінарні смаки наших 

предків»; 

- конкурс на краще виконання колядки та щедрівки. 

 

 

 

 

10-13 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-4 

 

ЗДВР, 

педагог-організатор, 

кл. керівники, 

уч. музики, 

уч. труд. навчання 

 

Година спілкування «Коли яке слово мовити» 1 раз на 

тиждень 

1,5 кл. Психолог   

Конкурс плакатів «Родовідне дерево» До 13 5-8 Педагог-організатор  

Психолого – педагогічний консиліум. Адаптація учнів перших 

класів до навчання у школі 

30 1  Психолог   

Робоче засідання волонтерського штабу. Родинні свята по класах 

«Моєї родини одвічне тепло» 

13  1-8 Класні керівники  

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

Засідання шкільного наркопосту 11  ЗДВР  



Засідання Ради профілактики:    

- учнів; 

- учителів 

 

26 

25 

 

5-11 

 

ЗДВР 

 

Бесіда «Наш закон – наша сила» 18-19 1-4 Кл. керівники  

Тематична година спілкування «Громадянське виховання у стилі 

Конституції України» 

18-19 5-8 Кл. керівники  

Проведення соціометричного дослідження «Адаптація в 

класному колективі» 

23 5-8 Соц. педагог  

Професійно-орієнтаційна діагностика випускників 23 9-11 Практичний психолог  

Виховна година «Прийди до серця, Україно, благослови добром 

мене» 

25-26 5-8 Кл. керівники  

Класні свята: 

— «Різдвяні свята»; 

— «Свято Водохреща»; 

— «День Соборності України». 

 

 

11-12 

 

1-2 

3 

4 

 

Кл. керівники  

Кл. керівники 

Кл. керівники 

 

Бесіда «22 січня – День Соборності України»: «Славетний день в 

історії України» 

25 1-11 Кл. керівники  

Уроки мужності «Безсмертна сила людського духу» 25 1-11 Кл. керівники  

Бесіда «Герої Крут – герої українського народу». 

Учнівський лекторій, присвячений Дню Соборності України та 

річниці битви під Крутами 

 

19-20 

1-11 

9-11 

 

Кл. керівники 

 

Виховна година «Понад Крутами вічність у сурми сурмить» 25 9-11 Педагог-організатор, 

кл. керівники 

 

Інформаційний перегляд «Полеглі під Крутами» 30 5-11 Бібліотекар   

Години спілкування, присвячені героїчним подвигам 

українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і 

незалежність України 

27 1-11 ЗДВР,  

кл. керівники 

 

Випуск стінгазети до Дня Соборності України  До 18 10-Б Педагог-організатор  

Інформаційні хвилини «Голокост – лихо століття» 27 9-11 Педагог-організатор  



Методика «Прогноз» для юнаків допризовного віку в грудні. 

Результати обстеження 

13 11 Психолог   

Конкурс малюнків «Козацька символіка» 20 1-7 Педагог-організатор  

Рольова гра «Захист прав дітей у нашій державі» 23 10-11 Кл. керівники  

Виховні години із залученням представників поліції, юстиції, 

служби у справах дітей «Я – громадянин України», «Мої права 

та обов’язки» 

18 1-11 Кл. керівники, 

психолог, 

соц. педагог 

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва  

Бесіда «Краса української душі у народних піснях» 27 5-8 Кл. керівники  

Шкільна виставка малюнків, фотографій «Зимове місто», 

«Зимові свята» 

До 31.01 1-11 ЗДВР, 

педагог-організатор 

 

Екскурсії до міського краєзнавчого музею Протягом 

місяця 

1-11 Кл. керівники  

Свято «Календарно-обрядові пісні зимового циклу» 25 1-9 Уч. музики  

Заходи з нагоди ювілейних дат з народження видатних 

особистостей: С.П. Корольова, І.І. Огієнка, Є.П. Гуцала, 

Ж.Б.Мольєра, Е. Мане, Ф.П. Шуберта 

Протягом 

місяця 

 ЗДВР, 

педагог-організатор, 

кл. керівники, 

уч. музики, 

бібліотекар 

 

Ціннісне ставлення до природи 

Акція «Годівничка» 18-23 1-4 Кл. керівники  

Бесіда «Твоя допомога зимовій природі» 19-23 1-4 Кл. керівники  

Бесіда «Діяльність людини та актуальні екологічні проблеми» 19-24 5-11 Кл. керівники   

Ціннісне ставлення до праці 

Допомога одиноким пристарілим Протягом 

місяця 

5-8 Педагог-організатор  

Санітарні четверги Протягом 

місяця 

1-11 Кл. керівники   

Виховна година «Якщо бажаєш стать заможним, у праці будь 18-19 5-8 Кл. керівники  



непереможним» 

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психічного, соціального «Я» 

Години спілкування: «Без добрих справ немає доброго імені», 

«Створення життєвого проекту саморозвитку», «Як стати 

особистістю» 

 

25 

5-6 

7-8 

9-11 

Класні керівники 

Класні керівники 

Класні керівники 

 

Засідання шкільного учнівського самоврядування з розглядом 

питання «Права та обов’язки учнів школи» 

До 20 9-11 Педагог-організатор  

Конференція учнівського самоврядування До 25 9-11 Педагог-організатор  

Колаж – презентація класного учнівського самоврядування 

«Ми - разом, ми - сила, ми - дія й ініціатива» 

23-27 5-11 Педагог - організатор  

Баскетбол (дівчата) 23-27 9-11 Уч. фізкультури  

Бесіди: 

- «Вікові та статеві особливості індивідуального здоров’я 

дівчинки»; 

-   «Попередження венеричних захворювань, профілактика 

СНІДу серед неповнолітніх». Зустріч із лікарем – 

венерологом; 

-   Попередження статевих розладів. Зустріч із лікарем – 

венерологом 

 

 

 

20 

 

 

1-4 

 

5-8 

 

 

9-11 

 

Кл. керівники 

 

Кл. керівники 

 

Кл. керівники 

 

 

Бесіда «Режим дня – твій ключик до перемоги» 13 1-8 Учителі ОБЖ  

Діагностика учнів «Чи схильний ти до вживання наркотиків?» Протягом 

місяця 

9-11 Психолог, соціальний 

педагог 

 

Рейди – перевірки «Урок», «Перерва», «Шкільна форма», 

«Чергування», «Діти вулиці», «Шкільне подвір’я» 

Протягом 

місяця 

1-11 ЗДВР,  

члени наркопосту, 

психолог,  

соц. педагог, 

кл. керівники 

 

 

 



Лютий 
Місячник формування естетичних смаків (Ціннісне ставлення до культури і мистецтва) 

 
 

Заходи Термін 

виконання 

Класи Відповідальні Примітки 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

Виховна година «Краса людських почуттів» 01-02 5-8 Кл. керівники  

Виховна година «Любов – душі найвищий зліт» 01-02 9-11 Кл. керівники  

Година спілкування 1 раз на 

тиждень  

 

1 

Психолог   

Вивчення пізнавальної сфери учнів 4 класів Третя 

декада 

4 Психолог   

Година психолога  За окремим 

графіком 

5 Психолог   

Робота з превентивного виховання  За окремим 

планом 

1-4 Соц. педагог  

Робота з превентивного виховання. Профілактика 

суїцидальної поведінки 

За окремим 

планом 

5-8 Соц. педагог  

Робота з превентивного виховання щодо різних форм 

узалежнень соціально – небезпечних ігор та агресивної 

поведінки в соціальних мережах 

За окремим 

планом 

9-11 Соц. педагог  

 «Ми обираємо професію». Заняття з елементами тренінгу Протягом 

місяця 

9 Психолог   

Бесіда «Про доброту і повагу до людей» 08-09 1-8 Кл. керівники  

Години спілкування: інтелектуальна гра «Хитра Вікторина», 

інтелектуальна гра «Гранд-ринг», міжнародне інтелектуальне 

змагання «Куди ідеш!» 

 

08-09 

5-7 

8-9 

10-11 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

 

Консиліум «Життєве та професійне самовизначення 24 10 Практичний  



старшокласників» психолог 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

Засідання шкільної Ради профілактики 

- учні 

- учителі 

 

23 

22 

 

5-11 

 

ЗДВР 

 

Засідання шкільного наркопосту 08 7-11 ЗДВР  

Рольова гра «Навчися говорити «ні»!» (профілактика 

правопорушень) 

01-03 1-4 Вихователь ГПД  

Зустріч із працівником КМСН «Заходи  примусового 

виховання  і заклади соціальної реабілітації для 

неповнолітніх» 

08-10 6-9 ЗДВР  

Відзначення Дня рідної мови під девізом «О мово рідна! 

Щира та багата!» 

- конкурс на кращого читця українського вірша «Мова 

рідна, слово рідне»;  

- літературний брейн-ринг;  

- свято «Мово моя барвінкова, диво калинове»; 

- тематичні уроки «Рідна мова в рідній школі». 

 

 

 

15-16 

 

5-11 

 

5-11 

1-4 

 

 

Учителі української 

мови 

 

 

Виставка робіт сімейної творчості «Захоплення нашої родини» 06-10 1-8 Педагог-організатор  

Виховні година:  

- «Час і досі не згоїв рану – цей одвічний біль Афганістану»; 

- «Афганістан – вічний біль і вічна пам’ять». 

 

15-16 

 

 

9-11 

5-8 

 

 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

 

 

Уроки мужності, зустрічі з воїнами-афганцями 15-16 5-11 Кл. керівники  

Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні: 

- єдина виховна година «Сучасні герої України»; 

- урок-реквієм «Небесна сотня. Герої не вмирають»; 

- уроки мужності; 

- концерт-реквієм «Плине кача»; 

 

 

22 

9-11 ЗДВР, 

педагог-організатор, 

кл. керівники, 

бібліотекар 

 



- інформаційна виставка «Події, що назавжди змінили 

країну». 

Виготовлення «валентинок» для героїв у зону АТО До 14 1-11 Уч. труд. навчання, 

кл. керівники 

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва  

Вечір відпочинку для старшокласників «Вечір зустрічі з 

випускниками» 

03 9-11 Педагог-

організатор 

 

Бесіда «Хто створює красу» 03 1-4 Кл. керівники  

Бесіда «Від краси до мистецтва» 03 5-11   Кл. керівники  

Акція «Від серця до серця» - святкова пошта Валентина  09-13 1-11 Педагог-

організатор 

 

Вечір відпочинку для старшокласників до Дня святого 

Валентина «Ми народжені, щоб нести відповідальність за своє 

здоров’я, життя, істинну любов»  

 

10 

 

9-11 

Педагог-

організатор 

 

Підготовка до фестивалю патріотичної пісні «Для вас, 

ветерани» 

Протягом 

місяця 

5-10 Учитель музики  

Виставка художньої літератури «Ніжність і любов у слові» 13 5-11 Уч. укр. мови  

Заходи з нагоди ювілейних дат з народження видатних 

особистостей: Є.Ф. Маланюка, О.А. Захаренка, Є.П. Гребінки, 

В. Гюго, Леся Курбаса. 

Протягом 

місяця 

 ЗДВР, 

педагог-організатор, 

кл. керівники, 

уч. музики, 

бібліотекар 

 

Акція «Подаруй книгу бібліотеці» з нагоди відзначення 

Міжнародного дня дарування книги 

Протягом 

місяця 

1-11 Бібліотекар, 

кл. керівники  

 

Ціннісне ставлення до природи 

Бесіда «Будь природі другом» 22-23 1-6 Кл. керівники  

Участь у Всеукраїнській екологічній акції «Первоцвіт» 

(виготовлення та розповсюдження буклетів про первоцвіти, 

занесені до Червоної книги України, та покарання за їх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



незаконне вилучення з природного середовища): 

- конкурс малюнків «День квітів»; 

- фотоконкурс «Первоцвіт»; 

- бесіда «Що таке «Первоцвіт»; 

- конкурс плакатів «Збережемо первоцвіти»; 

- конкурс листівок до весняних свят; 

- конкурс костюмованих демонстрацій; 

- конкурс міні-театрів; 

- конкурс дитячої творчості (поробки з вторинних 

матеріалів). 

 

 

20-24 

 

 

1-11 

Кл. керівники, 

уч. біології  

Заходи до Дня води 23 1-11 Кл. керівники, 

уч. біології 

 

Ціннісне ставлення до праці 

Допомога одиноким пристарілим Протягом 

місяця 

5-8 Педагог-організатор  

Санітарні четверги Протягом 

місяця 

1-11 Кл. керівники  

Шкільний огляд ужиткової та технічної творчості  13-17 1-11 Уч. труд. навчання  

Бесіда «Праця – джерело життя і головна його прикраса»  22-23 1-8 Кл. керівники  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психічного, соціального «Я» 

Змагання з волейболу (дівчата). 13-17  Уч. фізкультури  

Рольова гра «Промова на захист добра, честі, милосердя» 

Колективне спілкування «Життя – це не ті дні, що пройшли, а 

ті, що запам’яталися» 

Школа лідера «Народжений бути унікальним» 

17 

17 

 

17 

 

   5-7 

8-9 

 

10-11 

   Класні керівники 

 Класні керівники 

 

Класні керівники 

 

Заходи до Дня безпеки в інтернеті 28 1-11 Кл. керівники, 

уч. інформатики 

 



Тиждень ввічливості 

- година спілкування «Містечко вихованих людей»; 

- складання «Кодексу ввічливої людини»; 

- вікторина «Дружба – найдорожчий скарб»; 

- подорож «Дорогою добра»; 

- виховна година «Людина починається з добра»; 

- бліц-вікторина «Секрети вихованої людини». 

 

 

 

 

13-17 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Кл. керівники, 

психолог, 

соц. педагог 

 

Бесіди: 

- « Вплив статевого дозрівання на самопочуття і настрій 

дівчаток»; 

-   « Психологічні й психофізичні протипоказання початку 

статевого життя, вагітності, абортів для дівчаток – 

підлітків»; 

-   «Шкідливість ранньої вагітності у юнацькому  віці та 

способи запобігання» 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

1-4 

 

5-8 

 

 

9-11 

 

Кл. керівники 

 

Кл. керівники 

 

 

Кл. керівники 

 

Бесіда «Бути здоровим – значить бути сучасним» 10 9-11 Кл. керівники  

Тренінгове заняття з прав дитини 17 1-11 Кл керівники, 

психолог, 

соц. педагог 

 

Перевірка стану збереження шкільного майна 20 1-11 ЗДВР  

Шкільний звіт волонтерських та пошукових загонів 24 5-11 ЗДВР, 

педагог-організатор, 

кл. керівники 

 

Підготовка до конкурсу на кращу організацію процесу 

патріотичного виховання, учнівського самоврядування та 

розвиток лідерських якостей серед учнів старшого шкільного 

віку 

 

Протягом 

місяця 

 

5-11 

 

ЗДВР, 

педагог-організатор 

 

Рейди – перевірки «Урок», «Перерва», «Шкільна форма», 

«Чергування», «Діти вулиці», «Шкільне подвір’я» 

28 1-11 ЗДВР,  

члени наркопосту, 

 



психолог,  

соц. педагог, 

кл. керівники 
 

 

 

 

 

  



Березень 
Місячник родинного виховання 

«Без сім’ї нема щастя на землі» 
 

Заходи Термін 

виконання 

Класи Відповідальні Примітки 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

Випуск стіннівки «Вітаємо, любі жінки» 06-07 8 Кл. керівники   

Виховні години:  

— «Роде наш красний»;  

— «Традиції української родини»; 

— «Мати — символ добра на землі»; 

— «Жінка як втілення краси душі, тіла та моральності» 

 

01-02 

 

5-6 

7-8 

1-4 

9-11 

 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

 

Класні свята:  

- подарунок «Любій матусі»;  

- конкурс «Нумо, дівчата». 

 

07 

 

 

1-11 

 

Кл. керівники 

 

Привітання волонтерами одиноких пристарілих жінок з  

8 Березня 

07 5-8 Педагог-організатор  

Привітання працівників реабілітаційного центру зі святом 8 – 

Березня 

07 2-8 Педагог-

організатор, 

учитель музики 

 

Дослідницька експедиція «До коренів свого роду» 09-10 1-8 Кл. керівники  

Фестиваль родинної творчості: 

- І декада «Бабусина пісня»; 

- ІІ декада «Реліквія моєї родини»; 

 

Протягом 

 ЗДВР, 

кл. керівники, 

педагог-організатор, 

 



- ІІІ декада «Нагороди моєї родини». місяця 1-11 учитель музики 

Конкурс на краще родовідне дерево 14-17 1-8 Кл. керівники, 

педагог-організатор 

 

Книжкова виставка «Пізнаємо світ через книгу» 09 1-11 Бібліотекар   

Бесіда «Шануй пращурів своїх і тебе шануватимуть» 10 5-8 Кл. керівники  

Виховна година «Дорогу здолає той, хто йде» (про потребу 

досягнень) 

15-16 5-8 Кл. керівники  

Виховна година «Найвищі цінності людини» 15-16 9-11 Кл. керівники  

Акція «Дарунок ветерану» у межах міського конкурсу 

«Ветеран живе поруч» 

Протягом 

місяця 

1-4 Кл. керівники  

Година спілкування 1 раз на 

тиждень  

7-9 Психолог   

Психологічна допомога дітям із проблемних сімей Протягом 

місяця 

1-11 Соц. педагог  

Година спілкування «Подолання конфліктних ситуацій в 

класному колективі» 

13-15 5-11 Психолог   

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

Засідання шкільного наркопосту 15 8-11 ЗДВР  

Засідання шкільної Ради профілактики:   

 - учнів; 

- вчителів. 

 

16 

15 

 

5-11 

 

ЗДВР 

 

Брейн – ринг за правилами вуличного руху 10 5-11 Педагог-організатор   

Заняття членів ЮІР  Протягом 

місяця 

8-9 Педагог-організатор  

Корекційні заняття для підлітків «групи ризику» За окремим 

планом 

4-11 Практичний 

психолог 

 



Урок миру «Хай завжди буде сонце, хай завжди буде мама, 

хай завжди буду я» 

До 08 1-11 Педагог – 

організатор, 

класні керівники 

 

Бесіда «Що добре, а що погано» 02-03 1-4 Кл. керівники  

Випуск стінгазети до річниці із дня народження Т.Г. Шевченка  До 06 9-А,  

9-Б,  

9-В 

Педагог – 

організатор, 

класні керівники 

 

Шевченківські дні «Шевченко – це народ, і, як народ, він буде 

вічно жити»: 

- конкурс малюнків до творів Т.Г. Шевченка; 

- конкурс на краще виконання віршів Т.Г. Шевченка  «І твоя, 

Кобзарю, слава не вмре, не поляже»; 

- літературна година «Навіки з нами серце й пророче слово 

поета». 

 

 

 

06-10 

 

 

 

1-11 

 

 

Педагог-організатор, 

кл. керівники, 

уч. укр. мови 

 

Консиліум. Готовність учнів 4-го класу до навчання в школі  ІІ 

ступеня 

20 4 Практичний 

психолог 

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва  

Конкурс малюнка «Моя сім’я», «Мій клас – моя родина» 20-24 1-8 Педагог-організатор, 

уч. малювання  

 

Бібліографічний огляд «Уклін тобі, Тарасе!» 09 5-9 Бібліотекар   

Фестиваль патріотичної пісні «Для вас, ветерани» Протягом 

місяця 

5-10 Учитель музики  



Заходи до Всесвітнього дня поезії під гаслом «Поезія – це 

завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі»: 

- літературно-музична вітальня «Поезія – це стан душі 

високий»; 

- перегляд кінофільмів про життя Тараса Шевченка, Івана 

Франка, Лесі Українки, Ліни Костенко 

 

 

21 

 

 

1-11 

Педагог-

організатор,  

кл. керівники, 

уч. укр. та зар. 

літератури 

 

Заходи до Міжнародного дня театру (за окремим планом) 24 1-11 Педагог-

організатор,  

кл. керівники 

 

Заходи з нагоди ювілейних дат з народження видатних 

особистостей: А.Ю. Тесленка, Л.І. Глібова, Т.Г. Шевченка, 

У.Я. Кармалюка, Х.О. Алчевської, К.І. Чуковського 

Протягом 

місяця 

1-11 ЗДВР, 

педагог-організатор, 

кл. керівники, 

уч. музики, 

бібліотекар 

 

Ціннісне ставлення до природи 

Бесіда «Природа – джерело життя та краси»  16-17 5-8 Класні керівники  

Подорож до Червоної та Зеленої книг України. Рослинний і 

тваринний світ  

16-17 9-11 Класні керівники  

Фотовиставка учнівських робіт «Первоцвіти» 01-03 1-11 Педагог-організатор  

Заходи до Всесвітнього та Всеукраїнського днів боротьби із 

захворюванням на туберкульоз: 

- конкурс плакатів та малюнків «Зупинимо туберкульоз 

разом»; 

- лекція «Епідемія туберкульозу в Україні»; 

- інформаційні хвилини «З історії хвороби»; 

- випуск бюлетеня «Збережіть власне здоров’я» 

 

 

 

23-24 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

10-Б 

 

 

Класні керівники 

Педагог-організатор 

Медична сестра 

 



Заходи до Всесвітнього дня Землі: акції «Чиста Земля», 

«Квітники», бесіди, виховні години, інформаційні хвилини 

17-23 1-11 ЗДВР, 

уч. біології 

 

Ціннісне ставлення до праці 

Санітарні четверги Протягом 

місяця 

1-11 Кл. керівники  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психічного, соціального «Я» 

Година спілкування «Дав обіцянку – виконуй» 10 1-4 Класні керівники  

Година спілкування. Велика психологічна гра для підлітків. 

«Час вибрав нас» 

20 5-8 Класні керівники  

Година спілкування. Диспут для старшокласниць «Солодка 

ягода» 

15-16 9-11 Класні керівники  

Бесіди: 

- «Гігієнічні вимоги до одягу дівчинки»; 

- «Гігієнічні вимоги до одягу дівчинки – підлітка»; 

- «Сексуальна культура і здоров’я. Стать і статева свідомість» 

 

22-23 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

 

Конкурс на краще озеленення класних кімнат «Хай буде в 

школі краса та затишок» 

До 17 1-11 ЗДВР  

Інструктаж з ТБ До 24 1-11 Кл. керівники  

Рейди – перевірки «Урок», «Перерва», «Шкільна форма», 

«Чергування», «Діти вулиці», «Шкільне подвір’я» 

Протягом 

місяця 

8-11 ЗДВР,  

члени наркопосту, 

психолог,  

соц. педагог, 

кл. керівники 

 

 

 

 



Квітень 
Місячник екологічного і правового виховання 

«Себе я бачу в дзеркалі природи і збережу його» 

 

Заходи Термін 

виконання 

Класи Відповідальні Примітки 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

Акція «Милосердя». Концертна програма в Охтирському 

районному територіальному центрі  з нагоди святкування 

Великодня 

 

До 17 

 

1-11 

 

Педагог-організатор 

 

Година спілкування 1 раз на 

тиждень 

9-11 Психолог   

Бесіда «Великодні звичаї в українському народному 

обрядовому циклі та в моїй сім’ї» 

11-12 1-11 Кл. керівники  

Шкільна виставка «Возродися, писанко, воістину, возродись» 10-14 1-11 Педагог-організатор  

Виготовлення пасхальних сувенірів для учасників АТО До 14 1-11 ЗДВР, 

кл. керівники, 

педагог-організатор, 

уч. труд навчання 

 

Тиждень психології  10-14 1-11 Психолог,  

соц. педагог 

 

Загальношкільна лінійка – реквієм до річниці 

Чорнобильської трагедії 

 

26 

 

1-11 

ЗДВР, 

кл. керівники, 

педагог-організатор 

 

Бесіда «Пам’ять в серці пронесу» 19-20 5-8 Кл. керівники  

Зустріч із ветеранами Другої світової «Шляхами мужності і 

слави» 

20.04-05.05 1-11 Кл. керівники  

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

Засідання шкільного наркопосту 05  ЗДВР  



Засідання Ради профілактики:   

 - учнів; 

- учителів 

 

27 

26 

 

5-11 

 

 

ЗДВР 

Всеукраїнська декада «Доброта-2017» 

(за окремим планом) 

До 14 1-11 ЗДВР,  

педагог-організатор, 

кл. керівники 

 

Конкурс малюнків «Якщо виникла пожежа» 03-04 1-7 Кл. керівники, 

педагог-організатор 

 

Уроки мужності – екскурсії до музею. Виховна година. 

Перегляд  та обговорення художніх кінофільмів з героїко-

патріотичною тематикою (до Дня Перемоги). 

 

26.04-08.05 

 

5-11 

 

Кл. керівники 

 

Випуск стінгазети «Чорнобиль – біль України» До 19 10-А Кл. керівник, 

педагог-організатор 

 

Участь у загальноміських та загальношкільних заходах до 

31-ї річниці Чорнобильської катастрофи: 

- години спілкування «Чорнобиль…Трагедія… Пам'ять…», 

«Чорнобиль: подвиг і трагедія», «Ми пам’ятаємо, ми не 

допустимо, ми захистимо»; 

- круглі столи «Чорнобиль не має минулого часу», 

«Чорнобиль – Люди – Міста – Солідарність - Майбутнє», 

«Дзвони Чорнобиля», «Героїзм та мужність ліквідаторів 

ЧАЕС», «Ціною життя»; 

- відеолекторій «Вони бачили смерть в обличчя», «Тридцять 

років потому. Події. Факти. Коментарі.», «Чорнобильська 

трагедія»; 

- поетичні години «Поети сучасності про Чорнобиль 

«Пам'ять…пам'ять, живи! Без неї я нічого не значу»; 

- конкурс малюнків «Чорнобиль – біль». 

 

 

 

 

 

 

24-28 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

ЗДВР, 

педагог-організатор, 

кл. керівники 

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва  



Конкурс класних альбомів «Шкільна родина», класних 

портфоліо 

10-12 1-11 Педагог-організатор   

Участь у фестивалі патріотичної пісні «Для вас, ветерани» До 28 5-10 Учитель музики  

Випуск стіннівок на героїко-патріотичну тематику 25.04-05.05 5-11 Кл. керівники, 

педагог-організатор 

 

Відзначення Дня авіації та космонавтики (за окремим 

планом) 

12 1-11 ЗДВР, педагог-

організатор, 

уч. малювання  

 

Виховна година «Нас манить космічний простір» 12-13 1-8 Кл. керівники  

День гумору (за окремим планом) 03 1-11 ЗДВР,  

педагог-організатор, 

кл. керівники 

 

Ціннісне ставлення до природи 

Тематична добірка «Всесвітній день авіації і космонавтики» 12 1-5 Бібліотекар   

Відзначення Дня землі та Дня довкілля під девізом 

«Шануймо природу усюди і завжди»: 

- акції «Земля», «Джерело», «Чиста Україна – чиста земля», 

«Чисте подвір’я», «Парад квітів біля школи»;  

- гра-конкурс «Екологічний бумеранг»;  

- конкурс агітбригад «Шануймо природу усюди й завжди». 

 

 

07 

 

 

 

1-11 

 

ЗДВР, 

кл. керівники, 

педагог-організатор  

 

Конкурс малюнків «Шануймо природу» 12-13 1-6 Педагог-організатор  

Екологічні читання «У долі Землі – наша доля» до 

Всесвітнього Дня Землі  

19-20 9-11 Учителі біології та 

географії 

 

Міська екологічна акція «Квітуй, рідна школо!» 27-28 9-11 Учителі біології,  

кл. керівники, 

педагог-організатор 

 

Участь у Всеукраїнській акції «Зелений паросток 

майбутнього» 

21 1-11 Кл. керівники, 

уч. біології 

 

Заходи до Всесвітнього дня здоров’я під девізом «Твоє До 07 7-А Кл. керівник,  



майбутнє у твоїх руках» педагог-організатор 

Заходи до Міжнародного дня птахів. Виготовлення шпаківень 06-07 5-8 Кл. керівники, 

педагог-організатор  

 

Ціннісне ставлення до праці 

Допомога одиноким пристарілим Протягом 

місяця 

5-8 Педагог-організатор  

Санітарні четверги 

 

Протягом 

місяця 

 

1-11 

 

Кл. керівники 

 

Акція «Грані добра» (допомога ветеранам війни) Протягом 

місяця 

9-11 Педагог-організатор  

  Прибирання біля пам’ятника Л.В. Лєбєдєвій Протягом 

місяця 

8-10 Педагог-організатор  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психічного, соціального «Я» 

Змагання з легкої атлетики, «Старти надій»   Уч. фізкультури  

Родинно-класні спортивні свята «Тато, мама і я – спортивна 

сім’я» 

13-14 1-5 Уч. фізкультури  

Спортивні естафети в межах проведення єдиного дня ЦО  У межах 

дня ЦО 

9-11 Уч. фізкультури  

Участь у міському етапі Всеукраїнської військово-

патріотичної спортивної гри «Джура» 

 5-10 Педагог-організатор, 

уч. фізкультури 

 

Тиждень права: 

- випуск стінгазети «Світ без насилля»; 

- виставка в   шкільному  вестибюлі  друкованих видань, 

фотоматеріалів «Законність і правопорядок в Україні»; 

- тренінг «Правила й закони у твоєму житті»; 

- турнір знавців права «Магістри юстиції»; 

- виховна година «Європейський вибір України». 

 

 

 

10-14 

 

10-А 

 

1-11 

 

 

ЗДВР, 

педагог-організатор, 

уч. правознавства, 

кл. керівники 

 

Бесіди: 

-  «Особиста гігієна дівчинки»; 

 

 

 

1-4 

 

Кл. керівники 

 



-  «Попередження підліткової вагітності»; 

-  «Попередження зґвалтування та статевого насильства, 

статевих відхилень та збочень». 

06-07 5-8 

9-11 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

Виховна година 

-велика психологічна гра «Зіркові планети»; 

- соціально-рольова гра «Шукаю друга»; 

- психологічна година «Як запалити зірку»; 

- робота Школи майбутніх жінок та майбутніх чоловіків — 

усний журнал «Здоров’я дітей — здоров’я нації» 

 

 

12-13 

 

5-6  

7-8 

9 

  10-11 

 

Кл. керівники 

 

Кл. керівники 

 

Кл. керівники 

 

Година спілкування 

- творчий конкурс «Привіт від Робінзона»; 

- «Формула успіху»; 

- корекційне заняття «Конфлікти в сім’ї і способи їх 

розв’язання» 

 

 

19-20 

 

5-6 

7-8 

9-11 

 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

 

Тиждень знань безпеки життєдіяльності «Майбутнє планети в 

наших руках!» 

06-13 1-11 ЗДВР, 

педагог-організатор, 

кл. керівники, 

учитель ЗВ 

 

Бесіда «Розвиток і формування дитячого організму в умовах 

радіаційного забруднення» 

13-14 1-8 Кл. керівники  

Проведення виховних годин, бесід, засідань, круглих столів, 

конференцій, зустрічей з фахівцями правоохоронних органів 

Протягом 

місяця 

1-11 Кл. керівники  

Рейди – перевірки «Урок», «Перерва», «Шкільна форма», 

«Чергування», «Діти вулиці», «Шкільне подвір’я» 

Протягом 

місяця 

8-11 ЗДВР,  

члени наркопосту, 

психолог,  

соц. педагог, 

кл. керівники 

 

 

 



Травень 

Місячник патріотичного виховання «Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм!» 

Місячник здоров’я «Спорт та здоров’я – спільна турбота»  

Тиждень безпеки життєдіяльності 11.05 – 15.05.2017 

 

Заходи Термін 

виконання 

Класи Відповідальні Примітки 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

Бесіда «Герої війни-герої народу. Ти пам’ять про них завжди 

бережи». 

05-06 1-4 Кл. керівники  

Виховні  години, уроки мужності, присвячені Дню Перемоги: 

— «Подвиг непідвладний часу»; 

— «Тих днів не змеркне слава»; 

— «Пам'ять серця»; 

— «Ветерани Другої світової війни»;  

— «І за життя йшли на смерть»; 

— «Уроки минулої війни сучасникам і нащадкам». 

 

 

 

03-04 

 

5-11 

5-6 

 

7-8 

9-11 

 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

 

Година пам’яті «Ми повинні пам’ятати» 03-04 8 Бібліотекар  

Загальношкільні та класні батьківські збори 10-12 1-11 Класні керівники  

Розвиваючі заняття для четвертокласників «Дорога до 5 

класу» 

Протягом 

місяця 

4 кл. Психолог   

Підсумки роботи волонтерського штабу. Робочий звіт «Ми 

в свій приходим дім добра» 

17 5-8 Педагог-організатор   

Година психолога 1 раз на 6-8 Психолог   



тиждень 

Заняття з елементами тренінгу «Як успішно скласти іспит» Друга 

декада 

9,11  Психолог   

Шкільна спартакіада військово-прикладних видів спорту 

серед допризовної молоді     

За міським 

планом 

11 Учитель ЗВ  

День сім'ї (за окремим планом) 11-12 1-11 ЗДВР,  

педагог-організатор 

 

Заходи до Дня матері (за окремим планом) 04-05 1-11 Педагог-

організатор, 

кл. керівники 

 

Тиждень сім’ї «Історія моєї родини – це історія України»: 

- вечір спілкування батьків та дітей «Зберемо воєдино всю 

свою родину»; 

- родинне свято «Тільки родина як зірка єдина»; 

- виставка «Світ захоплень моєї родини»; 

- бесіда «Ти і твої батьки». 

 

 

15-19 

 

 

1-11 

 

ЗДВР,  

педагог-організатор, 

кл. керівники 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

Засідання шкільного наркопосту 

Засідання Ради профілактики:    

- учнів; 

- учителів 

10 

 

18 

17 

 

 

5-11 

 

 

ЗДВР 

 

Бесіда «Абетка пішохода та велосипедиста» 12 1-8 Кл. керівники   

Бесіда «Закони держави про можливості здобуття 

післяшкільної освіти та працевлаштування» 

12 9,11 Кл. керівники  

Провести акції, присвячені закінченню Другої світової 

війни, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги над 

нацизмом в Європі: 

- загальношкільна лінійка «Подвигу жити вічно»; 

 

03-08 

 

1-11 

ЗДВР, 

педагог-організатор, 

кл. керівники 

 



- «З добрим ранком, ветерани!»; 

- «Живий коридор»; 

- «Ветерани поруч». 

Виставка малюнків «Весна 45-го» До 08 1-11 Педагог-організатор  

Зустріч з ветеранами «Зустріч чотирьох поколінь» 03-05 1-11 Педагог-

організатор, 

кл. керівники 

 

Участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій акції «А ми 

тую славу збережемо» 

Протягом 

місяця 

 Кл. керівники  

День Європи (за окремим планом) 19 5-11 ЗДВР, 

педагог-організатор, 

учитель музики 

 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва  

Підготовка до проведення міського випускного вечора 

«Журавлиний вирій -2017» 

Протягом 

місяця 

5-9 ЗДВР  

Організація та проведення шкільного фестивалю «Євроквест-

2017» (у рамках відзначення Дня Європи)  

19 1-11 ЗДВР, 

педагог-організатор, 

кл. керівники 

 

Свято останнього дзвоника «Прощавай, рідна школо» 26 1-11 ЗДВР, 

педагог-організатор  

 

Випускний вечір «На крилах прощального вальсу»  11 ЗДВР, 

педагог-організатор, 

уч. музики 

 

Участь у міських заходах до Дня захисту дітей «Радість 

дзвінкого дитинства» 

31.05-01.06 1-11 ЗДВР, 

педагог-організатор 

 

Ціннісне ставлення до природи 

Акція «Квітуй, рідна школо!» Протягом 

місяця 

1-11 Кл. керівники  



Ціннісне ставлення до праці 

Акція «Грані добра» (допомога ветеранам Другої світової 

війни) 

Протягом 

місяця 

5-11 Педагог-організатор  

Прибирання біля пам’ятника Л.В. Лєбєдєвої До 25 1-11 Педагог-організатор  

Допомога одиноким пристарілим Протягом 

місяця 

5-8 Педагог-організатор  

Санітарні четверги, прибирання закріплених територій Протягом 

місяця 

1-11 Кл. керівники  

Планування роботи пришкільних таборів, ремонтних бригад, 

бригад по благоустрою території школи 

Протягом 

місяця 

1-11 ЗДВР  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психічного, соціального «Я» 

Бесіди: 

- «Учися поважати протилежну стать»; 

- «Харчування, краса й репродуктивне здоров’я»; 

- «Шлюб, сім’я та здоров’я. Пріоритет здоров’я в сім’ї» 

 

 

19 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

Кл. керівники 

 

Конкурс буклетів «Ми обираємо здоровий спосіб життя» 19 5-8 Шкільна медсестра, 

педагог - 

організатор 

 

Залучення учнів «групи ризику» до участі у різних акціях Протягом 

місяця 

2-11 Кл. керівники  

Індивідуальні бесіди превентивного характеру з учнями 

«групи ризику». Опитування «Мій літній відпочинок» 

Протягом 

місяця 

2-11 Кл. керівники  

Інструктаж з ТБ До 25 1-11 Кл. керівники  

Заходи до Всесвітнього дня боротьби проти тютюнопаління 24 5-11 Кл. керівники  
 
 

 


