


В Е Р Е С Е Н Ь 
 

“Здрастуй, рідна школо!”, “Увага! Діти – на дорозі!”. 

(Місячник з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму та сприяння творчому розвитку особистості). 

 

Напрямки виховної роботи. 
 

Дата 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 
(виявляється у патріотизмі, 

правосвідомості, політичній 

культурі та культурі між 

етичних відносин) 

Ціннісне 

ставлення до 

людей 
(виявляється у моральні 

активності особистості, 

прояві відповідальності, 

чесності, 

працелюбності, 

справедливості, 

гідності, милосердя, 

вміння працювати з 

іншими) 

Ціннісне 

ставлення до 

культури і 

мистецтва 
(естетичне 

виховання у 

відповідній 

ерудиції, 

естетичних 

почуттів, в діях і 

вчинках, пов’язаних 

з мистецтвом) 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 
(усвідомлення 

функцій природи у 

житті людини та її 

самоцінності) 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 
(сформованість у 

зростаючої 

особистості, вміння 

цінувати себе, 

формувати активну 

життєву позицію, 

здоровий спосіб 

життя) 

Ціннісне 

ставлення до 

родини 

(виявляється у 

важливості ролі 

сім’ї у житті 

суспільства, 

розуміння 

пріоритету 

виховання дітей у 

сім’ї та гуманних 

взаємин між 

членами родини)                                                                

Ціннісне 

ставлення 

до праці 
(процес 

цілеспрямован

ого й 

усвідомленого 

прилучення до 

суспільних 

цінностей 

праці) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

І 

тиждень                                                                                                                                                                                    

з 

 30.08.-

03.09. 
 

 

01.09.- Перший урок до 

30-ї річниці 

незалежності України 

 “Україна –країна, якою 

я пишаюсь!” 

                  Кл. кер.  

Година спілкування “Ми 

живемо в Україні і дуже 

любимо її”. 

                      Кл. кер. 

 

02.09. (05.09) - Урок 

гендерної 

грамотності “Гендер без 

прикрас” 

                       Кл.кер. 

 

Година спілкування 

“Наша школа - 

тепер 

твій дім, будь 

обачливим  у нім” 

(повторити правила 

для учнів, правила 

поведінки у школі) 

                     Кл. кер. 

30.07- Всесвітній 

день протидії 

торгівлі людьми 

Бесіда-діалог 

«Вчимося бути 

добрими людьми» 

Кл. кер. 

Практичний 

психолог 

Фотофлешмоб 

«Незалежність, 

яка далась нам 

дорогою ціною» 

 Кл. кер. 

Хвилини з 

мистецтвом «У 

царстві 

мистецтва» 

Кл. кер. 

Бесіда “Чиста 

екологія – наше 

здоров’я”.       

                Кл. кер.  

Усний журнал 

«Осінь – щедра 

господиня» 

Кл. кер.                

01.09.-Єдиний 

урок “Знай і 

виконуй  пра- 

вила дорожнього 

руху”.     

             Кл. кер. 

“Єдиний урок з 

безпеки 

життєдіяльності 

Цільовий 

інструктаж щодо 

запобігання 

поширенню 

корона вірусної 

інфекції(COVID-

19), дотримання 

правил 

респіраторної 

гігієни та 

протиепідемічни

х заходів 

Класні збори: 

а)вибір активу; 

б)інструктаж з 

охорони 

безпеки 

життєдіяль-

ності 

              Кл. кер. 

Бесіда для 

батьків 

“Особливості 

заочної форми 

навчання” 

Практичний 

психолог 

Всеукраїнсь

кий 

місячник 

шкільних 

бібліотек 

“Бібліотека 

нової 

української 

школи – 

простір для 

освітніх 

можливосте

й кожного 

учня”                      

Створення 

шкільних 

гуртків. 

 

 

 

 



ІІ 

тиждень 

з  

06.-10.09. 

 

Виховні години “Чи 

знаєш ти себе?” (5-7 

класи), “Як би ти жив, 

як би ти міг жити, як 

хочеться?” (8-9 класи). 

                             Кл .кер. 

Бесіда-діалог «Я – 

маленький громадянин» 

Кл. кер. 

Міжнародний день 

грамотності (08.09) 

                           

 

Тематичні години 

спілкування  

“Культура-повага 

до людей і до себе. 

Чи вважаєш ти себе 

культурною 

людиною?” 

                       Кл.кер. 

Ознайомлення  з 

діяльністю 

Головного 

управління 

Національної 

поліції в місті Києві 

Оболонського 

управління поліції. 

                      Кл. кер. 

Тематична 

виставка 

присвячена 

учасникам 

бойових дій 

ООС 

 

 

Виставка 

малюнків під 

рубрикою 

“Пожежна 

безпека очима 

дітей” 

                ЗВР, 

               Кл.кер. 

               

Акція “Чисте 

місто-чиста 

Земля”. 

                Кл.кер. 

До Всесвітнього 

дня 

туризму. 

Вікторина 

“Чи знаєш ти 

свій рідний 

край?”. 

            Вч.-предм 

Проведення 

тематичних 

бесід     з 

попередження 

дорожньо-

транспортних 

пригод: 

-правила 

переходу вулиці; 

-безпека руху 

велосипедиста; 

-дорожні знаки; 

-основні види 

ДТП; 

-поведінки при 

ДТП. 

        ЗВР, Кл.кер 

Настановчі 

батьківські 

конференції, 

“Кримінальне 

законодавство 

про боротьбу з 

наркоманією”, 

“Відповідаль-

ність за 

втягування 

неповнолітніх в 

пияцтво”. 

             Кл.кер. 

 

 

 

 

 Анкетуван- 

ня “Сім’я і 

батьки 

очима 

дитини”.             

Пр.психолог 

Діагностика 

схильності 

до 

девіантної 

поведінки 

учнів 8-11 

кл. 

Практичний 

психолог 

 

ІІІ 

тиждень 

з  

13.-17.09. 

Всеукраї

нський 

тиждень 

з протидії 

булінгу 

 

Бесіда “Що таке 

відповідальність за свої 

вчинки?”  

(5-9 кл.) 

Пр. психолог 

 

Бесіди-діалоги “Права 

дитини в незалежній 

державі”, «Знати, 

поважати й виконувати 

закони» 

Кл. кер 

З 16.09 по 22.09 -

Європейський тиждень 

мобільності (інтернет-

марафон) 

 

 

 

Бесіда “ Не вдавай 

що не бачиш”. 

                    Кл.кер. 

             

Бесіди з елементами 

тренінгу “Стоп 

булінг! Коректне 

спілкування”, «Як 

захистити себе від 

насильства»  

Практичний 

психолог 

12.09 Міжнародний 

день пам’яті жертв 

фашизму 

 

 

Випуск шкільної  

газе- 

ти “Школа проти 

булінгу. сім’я 

проти 

насильства”. 

               

              Кл. кер. 

Виставка 

виробів із 

природного 

матеріалу. 

            Кл.кер. 

 

 

 

               

Відверті розмови 

“Екологія землі-

екологія душі”, 

«Я господар 

школи». 

             Кл. кер 

Акція «Жовте 

листя» 

виготовлення 

листівок про 

шкоду 

спалювання 

опалого листя. 

Виховна година 

“Твоє здоров”я у 

твоїх руках”. 

              Кл.кер. 

Відверта 

розмова 

“Здоров’я дітей-

здоров’я нації” 

Психолог. 

11.09 День 

фізичної 

культури і 

спорту  

Бесіда з 

батьками проб- 

лемних дітей 

“Про правову 

відповідаль- 

ність неповно- 

літніх”. 

              Кл.кер.  

 Конкурси 

“Мій характер 

у  малюнках”.                        

Кл.кер. 

 

Бесіда з 

елементами 

тренінгу 

“Новий клас – 

нова родина” 

Практичний 

психолог 

 

 

 

Написання 

диктантів 

“Я - зразко- 

вий пішо- 

хід”. 

   Вч.-предм. 

 

Бесіда 

“Щастя – 

що це 

таке?”. 

 

        Кл.кер. 

 

 

 



ІV 

тиждень 

20.-24. 09 

Тиждень 

знань 

учнями 

правил 

безпеки 

життє- 

діяль- 

ності  

21.09.-Міжнародний 

день миру. Уроки миру. 

Діяльність української 

Ради Миру. Виховна 

година “Краса мирного 

життя. 

Кл. кер. 

Бесіда-діалог “Права 

дитини в незалежній 

державі” 

22.09День партизанської 

слави 

 

Бесіда з елементами 

тренінгу “Вчимося 

бути 

толерантними”. Пр. 

психолог              

Профілактика 

тютюнопаління, 

алкоголізму та 

наркоманії серед 

молоді “Три чорних 

чаклуни” – 5-6 кл. 

“Судимо алкоголь” 

– 7-9 кл.  

Пр. психолог 

Виставка-

поздоровлень, 

присвячених 

Дню вчителя 

“Святковий  

вернісаж”. 

Кл. кер 

Година-

милування 

«Музичні 

захоплення»  

Кл. кер. 

Конкурс 

малюнків на 

асфальті «Ми 

хочему миру на 

землі»  

Виставка осінніх 

квітів “Який 

прекрасний цей 

світ, подивися!” 

                 Кл.кер 

22.09.- День без 

автомобілів 

«Будь 

вимогливим і 

ніжним: перед 

тобою природа» 

Кл. кер. 

 

 

Конкурс 

“Шкідливим 

звичкам 

скажемо: “ні!”. 

        Вч  предм. 

 Диспути “У 

чому смисл 

життя і щастя 

людини”, 

“Щастя – що це 

таке?”. 
Кл.кер; Пр.психолог 

Індивідуальні 

бесіди з 

батьками 

“Труднощі та 

помилки у 

сімейному 

вихованні, 

їхричини і 

наслідки” 

Кл.кер.                  

Усний журнал 

«Живу і 

навчаюся у 

родині» 

Кл. кер. 

Бесіди про 

збереження 

шкільного 

майна, 

підручників. 

Кл. кер. 

Години 

спілкування 

«Режим дня 

школяра», 

«Робоче 

місце учня» 

Кл. кер.  

V  

тиждень 

27.09-

01.10 

Години спілкування 

“Київ сучасний і 

минулий” (8-10 класи), 

“Я – маленький киянин” 

(5-7 класи).   

                      Кл.кер.     

 29.09.-день вшанування 

пам’яті жертв Бабиного 

Яру.”Голокост-

лихостоліття” 

                        Кл. кер. 

Бесіда “Національні        

символи України, їх 

історія та значення”.  

                       Кл.кер. 

01.10 Урок доброти 

“Гуманне та 

відповідальне ставлення 

до тварин” 

Міжнародний день 

людей похилого віку 

Година спілкування 

“Профілактика 

правопорушень 

і шкідливих звичок 

серед учнів”. 

Зустрі з працівника- 

ми прокуратури та 

поліції. 

                          ЗВР 

Бесіда “Доки маємо 

час-усім робимо 

добро”. 

                  Кл.кер. 

Усний журнал 

«Людина «без 

гальм» - зіпсована 

машина» 

5-9 класи     Кл. кер. 

Акція «Переступи 

поріг з добром» 

 

 

Конкурс 

на кращу 

аплікацію з 

природних 

матеріалів 

“Осіння дорога”.   

              Кл.кер.               

30.09 Всесвітній 

день бібліотек 

Виховна година  

до Дня праців- 

ників лісу 

“Лісовою 

стежкою”. 

                 Кл.кер. 

27.09- 

Міжнародний 

день туризму 

Зустріч з 

представниками 

патрульної 

поліції 

“Попередження 

дорожньо-

транспортного 

травматизму”.               

 

Бесіда “Твоя 

безпека в 

Інтернеті”  

(6-8 кл.) 

Практичний 

психолог 

Здійснення 

профілактики 

дезаптації в 

школі прибув- 

ших учнів. 

Виявлення 

Дітей групи 

“ризику” та 

учнів   із пси-

хологічними 

проблемами. 

     Пр. психолог 

Бесіда з батька- 

ми проблемних 

дітей “Про не- 

припустимість 

вчинення на- 

сильства в 

сім’ї”. 

             Кл. кер. 

    Пр. психолог 

Бесіди 

«Цінуймо 

працю 

інших», 

«Праця 

годує, а лінь 

– марнує» 

Вчит-пред. 

 

 

 

 

 

 

 



Ж О В Т Е Н Ь   
“Сенс життя і моє місце в ньому” 

(Місячник превентивного виховання) 

Завдання:  - формування правової свідомості;  - підвищення правової культури; 

- формування почуттів, що регулюють поведінку;   - попередження асоціальних проявів серед учнів, профілактика вживання 

-    законності обраної мети;                                             наркотичних речовин; 

- правомірність шляхів її реалізації;                       -  профілактика дитячої бездоглядності; 

-    справедливості ;              -  просвітницька робота із запобігання протиправній поведінці,  

-   активної протидії порушникам законів     шкідливим звичкам, профілактика захворювань; 

     нашої країни;               -  правильне статеве виховання. 

Напрямки виховної роботи. 
 

 

Дата 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 
(виявляється у патріотизмі, 

правосвідомості, політичній 

культурі та культурі між 

етичних відносин) 

Ціннісне ставлення 

до людей 
(виявляється у моральні 

активності особистості, 

прояві відповідальності, 

чесності, працелюбності, 

справедливості, гідності, 

милосердя, вміння 

працювати з іншими) 

Ціннісне 

ставлення до 

культури і 

мистецтва 
(естетичне 

виховання у 

відповідній 

ерудиції, 

естетичних 

почуттів, в діях і 

вчинках, 

пов’язаних з 

мистецтвом) 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 
(усвідомлення 

функцій природи у 

житті людини та її 

самоцінності) 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 
(сформованість у 

зростаючої 

особистості, вміння 

цінувати себе, 

формувати активну 

життєву позицію, 

здоровий спосіб 

життя) 

Ціннісне 

ставлення до 

родини 

(виявляється у 

важливості ролі 

сім’ї у житті 

суспільства, 

розуміння 

пріоритету 

виховання дітей у 

сім’ї та гуманних 

взаємин між 

членами родини) 

Ціннісне 

ставлення 

до праці 
(процес 

цілеспрямован

ого й 

усвідомленого 

прилучення до 

суспільних 

цінностей 

праці) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І 

тиждень 

з 04. –  

   08.10. 

 

 

 

Вивчення історичних 

матеріалів та документів 

що розроблені те 

реалізуються у зв’язку – 

80-ми роковинами 

Другої світової війни 

Кл.кер 

Години спілкування  

протидії торгівлі 

людьми “Особиста 

гідність”, “Безпека 

життя”, “Громадянська 

позиція” 

                             Кл. кер. 

Рольова гра “Суд над 

наркоманією”. 

8-11 кл. 

                        Кл. кер. 

Шкільний урок 

“Інтимне селфі в 

інтернеті  - жарт чи 

небезпечний ризик”. 

8-10 кл. 

Кл. кер. 

Бесіда 

«Відповідальність 

учня за свої вчинки» 

5-9 клас          Кл. кер. 

Фотовиставка 

“Я хочу бути 

здоровим!” 

             Кл. кер. 

Хід-парад 

українських 

пісень «З 

Україною в 

серці» 

Година 

спілкування 

“Послухайте, як 

дихає земля”. 

                Кл. кер. 

04.10 – 

Всесвітній день 

захисту тварин 

Бесіда “Життя 

без шкідливих 

звичок”,“Правил

а безпечної 

поведінки в 

школі” 

Пр. психолог 

07.10.День 

здоров’я . 

Відверта розмов. 

“Скільки часу ти 

прово-диш   біля 

комп’ютера?”   

Індивідуальні 

зустрічі з 

батьками на 

теми: 

“Профілактика 

та протидія 

насильству над 

дітьми, булінгу 

наркома- 

нії    та ксено-

фобії”. 

                

Кл.кер. 

Бесіди-

діалог “Чи 

знаєш ти 

себе?”, 

«Навіщо 

людина 

працює»       

Кл. кер. 

                    



ІІ 

тиждень 

з 11.- 

15.10. 

Тиждень 

правово- 

го вихо- 

вання 

14.10.-День захисників 

України  

Години спілкування 

“Доля моя - в долі 

України“. 

                       Вч.-предм. 

Інформаційно-пізна-

вальна година 

“Конституція Україна – 

основний закон нашої 

держави” 5-8 кл. 

                             Кл.кер. 

Бесіди з елементами 

тренінгу “Профілактика 

агресії. Сучасні методи 

навчанню ефективного 

спілкування дітей та 

молоді” 

Прак. психолог 

Вікторина “Знай свої 

права, дитино!”. 

Година спілкування 

“Юридична обізнаність 

громадян запорука 

успіху”9-11 Вчит. пред 

Зустріч з  працівни-

ками національної 

поліції “Ви 

запитуєте, ми –

відповідаємо”. 

                             ЗВР. 

Бесіда “Права, 

свободи, обов’язки 

громадян України”. 

“Захист прав дітей у 

нашій державі”. 

 Вч.-предм., Кл.кер. 

Диспут “Як ви 

розумієте і 

співвідносите 

поняття “свобода” та 

“відповідальність”?”. 

                 Вч.-предм. 

Години спілкування 

“Закон обов’язковий 

для всіх”, “Діти: 

злочин і кара”.             

                 Вч.-предм., 

              Пр. психолог 

Конкурс творів 

на тему ”Права 

людини: моя 

власна думка”., 

“Найкращий 

правознавець 

школи”.                                

        Вч.-предм. 

 

Валеологічна 

акція “Дні 

здоров’я”.  

Вч.-предм. 

Година –

спостереження 

«Збережи красу 

природи»          

Кл.кер. 

 

 Бесіди з 

елементами 

тренінгу для 

корекції 

схильності до 

девіантної 

поведінки 

Пр. психолог 

Години спілку- 

вання “Грати 

чи не грати в  

азартні ігри?” 

«Відповідаль- 

ність перед 

законом». 

              Кл кер. 

Індивідуальні 

бесіди з 

батьками 

“Деструктивно

-насильницькі 

прояви 

поведінки в 

учнівському 

середовищі: 

причина, 

шляхи 

подолання й 

попередження” 

Кл.кер 

Складання 

родовідного 

дерева «Дерево 

міцне 

корінням, а 

людина родом» 

5-8 кл. Кл кер. 

 

Обговорен- 

ня телепе- 

редач, 

статей на 

правову 

тематику. 

         Кл.кер. 

Юридичне 

навчання 

учнів “По 

сторінкам 

Конвенції 

ООН “Про 

права 

дитини”. 

Кл.кер. 

Вчит-    

предм. 

Тематичний 

зошит «Мої 

досягнення» 

Кл кер. 

 

 
 

ІІІ 

тиждень 

з 18.- 

22.10. 

 

 

 

18.10 -Європейський 

день боротьби з 

торгівлею людьми 

Години спілкування  

“Яким є сучасний ідеал 

для молоді України?”. 

Кл.кер. 

 Перегляд та 

обговорення 

вітчизняних 

документальних фільмів 

присвячених 

визволенню України від 

німецько-фашистських 

загарбників 

 

Профілактика 

тютюнопаління, 

алкоголізму та 

наркоманії серед 

молоді  

Година спілкування 

“Наркоманія – знак 

лиха”.  

6-7 кл. 

Інформконтейль 

«Молодь і закон» 

 8-10 кл. 

Бібл. 

 

 

 

Випуск 

шкільної газети 

            

Керівник 

гуртка 

Обмін думками 

“У світі 

прекрасного”.                 

9-11кл.  Кл.кер. 

 Година 

спілкування 

«Абетка 

етикету»               

5-8 кл. Кл.кер. 

Бесіда  “Охорона 

природи – твій 

обов’язок. 

               ”Кл.кер. 

Година відкри- 

тих думок  

“Природа, що 

тобі болить?” 

               Кл.кер. 

 

        

Відверті розмо-

ви: “Вплив алко-

голю, наркотиків 

і токсинів на 

організм люди-

ни, її поведінку”; 

“Соціальні нас-

лідки і профілак-

тика наркома-

нії”.   Кл.кер 

 Пр. психолог 

Цикл бесід 

“Поведінка учнів 

під час канікул” 

 

 

Бесіда з бать- 

ками “Погово- 

римо відверто: 

“Чи знаєте ви 

своїх дітей?”.       

             Кл.кер.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висадження  

кущів та 

дерев   на      

пришкільній 

ділянці. 

 

        Кл. кер. 

 

Акція “Я- 

господар 

школи”  

       Кл. кер. 

 

 

 

 



24.10 День Організації 

Об’єднаних Націй 

28.10 День визволення 

України від нацистських 

загарбників 

 

 

 

 

Бесіди: 

- “Конституція 

України-Основний 

Закон нашої 

держави”;-“Життя за 

законами держави”; 

- “Рівність всіх перед 

законом незалежно 

від національної 

ознаки та 

віросповідання”. 

 

 

Анкетування 

“Чи знаєш ти 

про вплив 

тютюнового 

диму?”. 

Кл.кер. 

 

Єдиний урок з 

безпеки 

життєдіяльності 

під час осінніх 

канікул 

 

Бесіди з 

батьками 

“Спіль- 

на робота педа- 

гогів та бать- 

ків щодо попе- 

редження зло- 

чинності серед  

підлітків  і  

профілактика 

шкідливих 

звичок та 

безпека 

життєдіяль-

ності на 

канікулах 

  Кл.кер., 

 Пр. психолог          

ІV 

тиждень 

з 24.10- 

 31.10. 

 

Осінні канікули 

 (за окремим планом). 

 

                  ЗВР, Кл.кер 

Проведення МО класних 

керівників. 

                            ЗВР. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л И С Т О П А Д 
 

“За здоровий спосіб життя!” та “Молодь проти СНіДУ”. 

(Місячник профілактики негативних явищ серед учнівської молоді  та формування здорового способу життя). 

 
Завдання:  - впроваджувати профілактичні стратегії формування життєвих навичок;  

       - формувати у молоді вміння протистояти ризикам; 

                 -  здійснювати комплекс профілактичних заходів;   

- підвищувати психолого-педагогічну компетентність батьків; 

- створювати методики раннього виявлення дітей, які належать до груп ризику; 

- впроваджувати профілактику кримінальних правопорушень.   

 

Напрямки виховної роботи. 
 

Дата 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 
(виявляється у патріотизмі, 

правосвідомості, політичній 

культурі та культурі між 

етичних відносин) 

Ціннісне ставлення 

до людей 
(виявляється у моральні 

активності особистості, 

прояві відповідальності, 

чесності, працелюбності, 

справедливості, гідності, 

милосердя, вміння 

працювати з іншими) 

Ціннісне 

ставлення до 

культури і 

мистецтва 
(естетичне 

виховання у 

відповідній 

ерудиції, 

естетичних 

почуттів, в діях і 

вчинках, 

пов’язаних з 

мистецтвом) 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 
(усвідомлення 

функцій природи у 

житті людини та її 

самоцінності) 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 
(сформованість у 

зростаючої 

особистості, вміння 

цінувати себе, 

формувати активну 

життєву позицію, 

здоровий спосіб 

життя) 

Ціннісне 

ставлення до 

родини 

(виявляється у 

важливості ролі 

сім’ї у житті 

суспільства, 

розуміння 

пріоритету 

виховання дітей у 

сім’ї та гуманних 

взаємин між 

членами родини) 

Ціннісне 

ставлення 

до праці 
(процес 

цілеспрямован

ого й 

усвідомленого 

прилучення до 

суспільних 

цінностей 

праці) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І 

тиждень 

з 02.11.- 

05.11. 

 

 

Бесіда “Наше право – 

щасливе дитинство” 

Кл.кер 

Година спілкування  

“Державні та народні 

символи України”. 

                             Кл.кер. 

Літературно-правова 

година «Не переступи 

межу» 

Кл.кер. 

Бібл. 

Зустріч з працівни-

ками національної 

поліції, проку-ратури. 

Бесіда: “Самосвідо-

мість і образ “Я”. 

                    Кл.кер. 

Інтерактивна бесіда 

«Взаєморозуміння. На 

чому воно 

грунтується?» 

                    Кл.кер. 

 

Виставка ма- 

люнків 

“Я обираю 

здоровий 

спосіб життя”.               

Кл.кер. 

Екологічний 

брейн-ринг. “Від 

землі до 

космосу”. 

          Вч.-предм. 

Відверті 

розмови: 

“Зупинити крок 

в безодню”, 

“Увага! 

Тероризм.” 

      Пр. психолог, 

                 Кл.кер 

Рейд «Територія 

школи вільна від 

паління» 

 

                

Виховна 

година 

“Навчимося 

жити” 

   Пр. психолог, 

              Кл.кер 

Вікторина «Рід, 

родина, рідня» 

Дискусія 

“Який я? 

Ким 

стану?”. 

 

         Кл.кер 



ІІ 

тиждень 

з 08.11- 

12.11 

Тиждень 

безпеки 

дорожньо

го руху 

 

 

 

 

Години спілкування 

“Права і обов’язки 

дитини в Україні”, 

“Право і 

справедливість”, “Я і 

право”, “Знаємо свої 

права – виконуємо свої 

обов’язки”.        Кл.кер. 

Всеукраїнська акція 

“Людяність у 

нелюдяний час”. 

                            Кл.кер. 

Година спілкування           

 “Підліток і Закон”, 

“Порядок розгляду 

звертань та 

повідомлень з 

приводу жорстокого 

поводження з дітьми” 

                      Кл. кер. 

 

 Конкурс 

малюнків «Ми 

обираємо 

здоров’» 

           Кл.кер. 

 

 

 

 

 

Випуск  

валео - листівок 

“Навіщо тобі 

шкідливі 

звички?”. 

                Кл.кер. 

 

 

 

Година 

спілкування 

“Якщо хочеш 

бути здоровим-

будь”. 

(тематичні лекції 

лікарів)   ЗВР 

Бесіда “Про 

небезпечність 

сказу для людей 

і тварин” 

Кл.кер 

Індивідуальна 

робота з 

батьками які 

приділяють 

дітям не 

достатню увагу 

Кл.кер. 

Пр.психлог 

Родинне свято 

«Хай почує 

увесь світ, як 

збирється наш 

рід» 

Тестування і 

анкетування 

старшоклас

ників щодо 

профорієнта

ції 

Пр психолог 

 

 

 

 ІІІ 

тиждень 

з 15.11.- 

19.11. 

 

 

 

 

 

 

18.11-Європейський 

день захисту дітей» 

20.11 Всесвітні день 

дитини (права дитини). 

 Юридичне навчання 

для учнів “Свобода 

слова”. 

                         Вч. предм. 

21.11 День Гідності та 

Свободи 

Захист проекту 

«Революція Гідності – 

головні дійові особи» 

16.11. Міжнародний 

день толерантності 

Тематичні уроки 

“Традиції та прин-

ципи толерантності”, 

”Причини вживання 

підлітками нарко-

тичних речовин”. 

Круглий стіл “Стався 

до друзів так якби ти 

хотів, щоб вони ста- 

вилися до тебе” 

                 Вч .предм 

  

Творча акція 

“Мистецтво 

проти нарко- 

манії та 

СНІДу”. 

               ЗВР,  

             Кл. кер 

Конкурс “Мій 

характер у 

малюнках”. 

             Кл. кер 

Фотоконкурс 

“Світ – без 

шкідливих 

звичок”. 

               ЗВР, 

               Кл.кер. 

 Перегляд 

фільмів про 

здоровий 

спосіб життя. 

              Кл. кер. 

Година спілку- 

вання “Користь 

та шкода  

Інтернету”.                                 

Кл.кер. 

Конференція 

“Профілактика 

наркоманії”. 

       Вч. – предм. 

Відверті 

розмови 

“Лихо десь 

поруч”, 

“Формула 

здоров’я”. 

   Пр. психолог. 

Бесіда з 

елементами  

ренінгу “Не 

дозволимо 

собою 

маніпулювати” 

     Пр. психолог 

 Тематичні 

диктанти з 

профілак- 

тики 

СНіДУ. 

   Вч.-предм. 

Бесіда-

розповідь 

«Знайомимо

сь з 

професіями

» 

ІV 

тиждень 

з 23.11.- 

27.11. 

 

25.11-10.12 Акція “16 

днів проти насильствва” 

(за окремим планом) 

27.11 Урок-реквієм 

“Страшні роки моєї 

України”, просвячені 

дню пам’яті жертв 

Голодомору та 

політичних репресій 

Акція «Запали свічку» 

Урок державності 

“Конституція України 

– Основний Закон 

держави”. 

              Кл. кер. 

Виставка 

малюнків: 

“Ми живемо в 

Україні”. 

            Кл. кер. 

Акція 

“Нагодуємо 

птахів”.  
 

           Кл. кер. 
 

Відверта 

розмова 

“Дозвілля без 

духовних занять 

– загибель для 

людини”. 

        Вч. предм. 

Година 

спілкування 

“Здоровий 

спосіб життя – 

складова 

соціалізації 

учнів”. 

                Кл. кер. 

Відверті 

розмови 

“Сімейні 

обереги”, 

“Український 

рушник у житті 

людини”. 

             Кл. кер.  

    Пр. психолог 

Інформацій

на година 

“Вибір 

професії” 

      Кл. кер. 

 

 



Г Р У Д Е Н Ь  
 

“Любіть Україну, як  Сонце любіть!”. 

(Місячник громадянського виховання). 

Формування громадянськості як інтегративної  риси особистості, яка дає можливість людині відчути себе юридично, морально 

і політично дієздатним. Виховання у людини моральних ідеалів суспільства,  почуття любові до Батьківщини, прагнення до 

миру, потреби в праці на благо суспільства. 

- виховання громадянської і соціальної відповідальності,  - усвідомлення кожним необхідності досконального знання 

  мужності, готовності віддано працювати в ім’я розквіту    державної мови, поваги до Конституції, Законів своєї 

  України, захищати її;          держави, потреби в їх дотриманні, здатність до виконання

             громадянського обов’язку. 

Напрямки виховної роботи 
Дата 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства і держави 
(виявляється у патріотизмі, 

правосвідомості, політичній 

культурі та культурі між 

етичних відносин) 

Ціннісне 

ставлення до 

людей 
(виявляється у 

моральні 

активності 

особистості, прояві 

відповідальності, 

чесності, 

працелюбності, 

справедливості, 

гідності, 

милосердя, вміння 

працювати з 

іншими) 

Ціннісне 

ставлення до 

культури і 

мистецтва 
(естетичне 

виховання у 

відповідній 

ерудиції, 

естетичних 

почуттів, в діях і 

вчинках, 

пов’язаних з 

мистецтвом) 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 
(усвідомлення 

функцій природи у 

житті людини та її 

самоцінності) 

Ціннісне 

ставлення до себе 
(сформованість у 

зростаючої особистості, 

вміння цінувати себе, 

формувати активну 

життєву позицію, 

здоровий спосіб життя) 

Ціннісне 

ставлення до 

родини 

(виявляється у 

важливості ролі 

сім’ї у житті 

суспільства, 

розуміння 

пріоритету 

виховання дітей у 

сім’ї та гуманних 

взаємин між 

членами родини) 

Ціннісне 

ставлення 

до праці 
(процес 

цілеспрямован

ого й 

усвідомленого 

прилучення до 

суспільних 

цінностей 

праці) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І 

тиждень 

з 29.11.- 

03.12. 

Все- 

українсь- 

кий 

тиждень 

права 

Заходи до Дня інвалідів,  

до Дня Інформування”.                      

Кл.кер. 

З метою виховання  в 

 учнівської молоді 

патріотичних почуттів, 

усвідомлення своєї 

етнічної єдності, утверд- 

ження національної 

гідності провести вихов-

ні години, дискусії, по-

літичні п’ятихвилинки 

на тему (за вибором): 

Обмін думками: 

“Що означає - 

жити красиво 

і в своє  

задоволення?”. 

     Пр. психолог 

02.12- 

Міжнародний 

день за відміну 

рабства  

Година 

спілкування 

«Життя без 

Виставка 

малюнків “Світ 

без насильства”, 

«Молодь проти 

СНІДу» 

Акція «Подаруй 

свято іншим» 

Кл.кер. 

Проведення 

акцій “Давай 

прикрасимо 

свою світлицю”.              

                Кл.кер. 

Бесіда «Про 

екологію 

рідного краю» 

Кл.кер. 

Проведення циклу 

лекцій, зустрічей із 

лікарями щодо 

шкідливого впливу 

на організм 

школяра тютюну, 

наркотиків, 

алкоголю. 

                          ЗВР, 

            Пр. психолог 

01.12 Всесвітній 

день боротьби зі 

СНІДом. 

Тематичний 

урок “Я – 

людина, член 

своєї родини, 

свого народу, 

нації, 

громадянин 

України, 

європеєць, 

мешканець 

планети”. 

        Вч.-предм. 

Інформацій

на година 

“Сходинку 

успіху: 

формула 

вибору 

професій” 

Пр.психолог 

 

 

 

 

 



“Як переконливо висло- 

вити і захистити думку?, 

“Державні та народні 

символи України”. 

насильства» 

03.12 

Міжнародний 

день людей з 

інвалідністю 

Урок доброти і 

милосердя «Всі 

ми різні, але всі 

ми рівні» 

Кл.кер. 

Усний журнал «Що 

ми знаємо про 

СНІД» 

 

 

ІІ 

тиждень 

з 06.12.- 

10.12. 

Всеукраї

нський 

тиждень 

права 

(продовження  тем І 

тижня) 

06.12 День збройних сил 

України 

Тематичні години спіл-

кування, присвячені до 

Дня Збройних Сил 

України «Україна від 

козацьких часів до 

сьогодення», «Прапор 

вільної держави»  

                             Кл. кер. 

“Чому і як треба бути  

толерантним?”; 

 Диспут «Обов’язок, 

честь, совість, закон» 

            Кл.кер. Вч-предм. 

10.12- 

Міжнародний 

день захисту 

прав людини 

Бесіда «Знати, 

поважати й 

виконувати 

закони» (5-9кл.) 

 Кл.кер. 

Дискусійна 

година «Закон. 

Чи охороняє він 

мене?»(9-11кл.) 

Бібл. 

Конкурс 

відеороликів 

присвячених 

правам людини. 

Екскурсія до 

музею 

“Чорнобиль”. 

            Кл. кер. 

 

Виставка 

малюнків 

“Права людини” 

               Кл .кер. 

Година 

спостереження 

«В усі пори 

року прекрасна 

земля» 

               Кл .кер. 

 

Бесіди з 

елементами 

тренінгу “Особиста 

гідність. Безпека 

життя” 

Пр.психолог 

Індивідуальні 

зустрічі з 

батьками дітей 

окремих 

категорій, учнів 

девіантної 

поведінки.  

«Юність. Кризи 

цього віку» 

                  Кл.кер 

Пр. психолог 

Бесіди для 

старшоклас

ників з 

трудового 

законодавст

ва і проблем 

підготовки 

молоді до 

життя в 

ринкових 

умовах              

Пр.психолог 

      IІІ 

тиждень 

з 13.12.- 

17.12. 

Тиждень 

безпеки 

життєдія

льності 

учнів (за 

окремим 

планом) 

(продовження  тем ІІ 

тижня)  

“Конституція в демо- 

критичній державі”; 

 “Символи України”; 

 “Особисті права”; 

 “Права дитини. Що 

являє собою Конвенція 

про Права дитини?”    

14.12.День 

вшануван- 

ня  пам’яті 

учасників лікві-

дації аварії на 

ЧАЕС “Дзвони 

чорнобиля” 

              Кл.кер 

Диспут 

«Байдужість – 

біль» 

Кл.кер 

Виставка робіт 

«Різдвяна 

атрибутика» 

Конкурс на 

кращу 

новорічно-

різдвяну 

композицію 

«Замість ялинки 

святковий 

букет» 

 

 

Конкурс 

“Замість 

ялинки-зимовий 

букет” 

Відверті розмови 

“Алкоголь – друг 

чи ворог?” , “Острів 

здоров’я” 

                       Кл.кер 

Індивідуальні 

зустрічі з 

батьками  

“Профілактика 

безпри-тульності 

і правопорушень 

неповнолітніх” 

Творчий 

звіт 

шкільних 

гуртків. 

 Кер.гуртків 

Бесіда «Чи 

знаєш ти 

ціну праці» 

 




