
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

П Л А Н 

 

виховної роботи на ІІ семестр 2020 – 2021 навчального року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С  І  Ч  Е  Н  Ь   
 

“Я – син народу, що вгору йде…” 

(Місячник правового та морального виховання). 

Завдання: - духовно-моральний розвиток;             прагнення до зміцнення честі та гідності своєї держави; 

- утвердження в свідомості учнів      культура поведінки; 

  високих моральних цінностей, спрямованих на              - формування розуміння народної моралі, набуття історичних 

  засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової духовної           знань, вивчення і пропаганда культурних надбань свого на- 

  спадщини;                   роду і світового духовного розвитку; 

- розвиток моральних почуттів і рис поведінки, а саме:        - оволодіння народною мораллю, етикою, цілісною народною 

  любові до Батьківщини, відданості їй, активної праці, спря-          культурою; 

  мованої на примноження трудових традицій, звичаїв свого -  виховання поваги до рідних; 

  народу; шанобливе ставлення до історичних пам’яток,              -  готовність творити себе і своє життя, діяти за принципами  

           гуманізму. 

Напрямки виховної роботи. 
 

Дата 

 

 

 

 

 

Громадянське та 

військово-  

патріотичне виховання 

Превентивне і 

моральне 

виховання 

Художньо- 

естетичне 

виховання 

Валео-

екологічне 

виховання, 

туристсько- 

краєзнавча 

робота 

Формування 

здорового способу 

життя. 

Безпека 

життєдіяльності 

Родинно- 

сімейне 

виховання 

Трудове 

виховання 

та 

професійна 

орієнтація. 

Сприяння 

творчому 

розвитку 

особистості 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І 

тиждень 

з 

25.12.20.- 

10.01.21 

Зимові канікули за 

окремим планом. 

 

 

      

 ІІ 

тиждень 

з 11.- 

15.01. 

 

Вікторина “Закон. 

Право. Мораль”. 

  

Зустріч з праців- 

никами  

національної 

поліції “Твої 

права,обов’язки, 
відповідальність” 

ЗВР 

Конкурс 

малюнків 

“Вчимося жити 

в безпеці” 

              Кл. кер. 

 

 

Абетка безпеки 

“Небезпека на 

льоду. Увага! 

Льодохід” 

               Кл. кер. 

Година спілкування 

“Що повинна знати 

дитина, щоб 

урятуватись у разі 

надзвичайної 

ситуації” 

Кл. кер 

“Комп’ютерн

і ігри як 

спосіб  

проведення 

дозвілля 

дитини” 

Порадник 

батькам 

Година 

спілкування 

“Риторичне 

питання про 

побутові 

відходи” 



“Безпека 

дітей – у 

наших 

руках” 

          Кл. кер. 

ІІІ 

тиждень 

з 18.- 

22.01. 

 

 

 

Година спілкування з 

українознавства 

“Різдвяні свята. Свята 

Василя, Маланки та 

Водохреща” Година 

спілкування: “Ми є діти 

українські” (5-6 кл.) 

Кл.кер., Вч.-предм.  

22.01. – День 

Соборності України 

Кл. кер                                          

Бесіда “Абетка 

прав людини”. 

             Кл.кер. 

Заходи до Дня 

пам”яті героям 

під Крутами. 

             Кл.кер. 

 

Обмін думками 

“У світі 

прекрасного”. 

 

              Кл.кер. 

 

 

 Бесіда 

“Зламаймо 

байдужість 

до екологічного 

лиха”.    Кл.кер. 

                 

 

Година спілкування 

“Палити чи не 

палити? –  

Однозначно - ні!”.                             

Кл.кер. 

Бесіда “Бережи зуби 

з молоду” – 5-6 кл. 

Кл. кер. 

Правові та 

психологічні 

бесіди з 

елементами 

тренінгу для 
учнів “Як 

вчинити?” 

Пр.психолог. 

     Кл.кер. 

Конкурс 

творчих робіт 

“Рідна мова 

українська”. 

         Завучі. 

 

 

ІV 

тиждень 

з 25.- 

29.01. 

Година спілкування 

“Відповідальність перед 

законом за прояви 

ксенофобії, расизму, за 

розпалювання 

міжнаціональних 

конфліктів”. 

Виховна година  

“Українське  

національне 

законодавство 

про правовий статус 

дитини”  
Вч.-предм. Кл.кер. 

Дискусія 

“Пустощі і 

кримінальна 

відповідальність

”Вч.-предм. 

              Кл.кер. 

Виховна година 

“Мистецтво 

ґречності при 

спілкуванні між 

людьми різних 

етнічних груп”. 

          Кл.кер. 

          Вч.-предм 

Конкурс 

малюнків з 

історичної 

тематики 

“Історія  і 

сьогодення”. 

          Вч.-предм. 

Фотовиставка 

“Наша школа”. 

              ЗВР, 

              Кл.кер. 

“Байдужість – 

це проблема чи 

норма життя?” 

Усний журнал 

“Вивчаємо  еко- 

логію нашого 

краю”. 

         

Бібліотекарі 

Відверта розмова “Як 

уникнути 

кримінальної 

ситуації?”. 

                      Кл. кер. 

Класна  година 

“Здоров’я  дитини- 

щастя кожної 

родини” – 7 кл. 

                       Кл.кер. 

 

Година 

спілкування 

“Підступ-

ність 

сигарети”.        

Кл.кер. 

Юридичне 

навчання для 

батьків 

“Відповідаль

ність за спів- 

участь у 

злочині”, 

   Вч.-предм.                  

 Круглий стіл  

“Українська 

незалеж- 

ність –кроки 

до здобуття” 

10-ті класи. 

   Вч.-предм. 

“ЗНО без 

зайвого 

стресу, або 

готуємось до 

іспитів 

правильно”  

9-11(12) кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л Ю Т И Й 
 

“Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній  дарована, людино!” 

(Місячник естетичного виховання). 

 

Формування почуття прекрасного, здатності повноцінного сприймання і вірного розуміння естетичних понять, смаків та 

ідеалів,  в розвитку творчих задатків і обдарувань в галузі мистецтва. 

Завдання : вивчення нахилів учнів до різних видів мистецтв;  -  пізнання прекрасного в житті, природі, моральному  

- спрямованість на особистий розвиток учнів;          обліку і поведінці людини; 

- забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і вихова-           - формування   основ естетичної культури, досвіду,      

  ності особистості;                                                                                      сприйняття та емоційного ставлення до прекрасного 

- пізнання перлин національного мистецтва, оволодіння цінностями          у навчальній діяльності, природі і відносинах між 

  в галузі світового мистецтва;          людьми. 

- залучення учнів до художньої творчості і розвитку їх здібностей. 

Напрямки виховної роботи. 
 

Дата 

 

 

 

 

 

Громадянське та 

військово-  

патріотичне виховання 

Превентивне і 

моральне 

виховання 

Художньо- 

естетичне 

виховання 

Валео-

кологічне 

виховання, 

туристсько- 

краєзнавча 

робота 

Формування 

здорового способу 

життя. 

Безпека 

життєдіяльності 

Родинно - 

сімейне 

виховання 

Трудове 

вих. та 

професійна 

орієнтація. 

Сприяння 

творчому 

розвитку 

особистості 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

І 

тиждень 

з 01.- 

05.02 

Уроки пам’яті небесної 

сотні “Уклонімось 

низько до землі тим, хто 

в серці буде вічно 

жити...” 

Кл.кер. 

 

Виховна година “Гро- 

мадянське виховання у 

світлі Конституції 

України”. 

                         Кл.кер. 

 

Година спілку- 

вання “Стосун- 

ки  між одно – 

літками”. 

     Пр. психолог. 

Виставка  

малюнків за те- 

мою “На захис-  

ті Вітчизни”, 

«Ангели миру». 

              Кл.кер. 

 

Акція “Турбота 

про птахів” 

               Кл.кер. 

Бесіди “Стать і 

статеві стосунки”, 

“Правила безпеки на 

залізничному 

транспорті” 

                   Вч.-предм. 

Диспут “Від 

краси до 

мистецтва”. 

     Бібліотекар 

Відверта 

розмова “Ми у 

відповіді за 

тих, кого 

приручили”. 

              Кл.кер.. 

Конкурс 

творчих 

робіт – 

освідчень у  

коханні 

“Через віки 

з любов’ю” .      

Вч.-предм. 



ІІ 

тиждень 

з 08.- 

12.02. 

Бесіда “Бути громадя- 

нином своєї держави” 

                              Кл.кер. 

Виховна година 

“Україна - держава 

європейська” 

Кл.кер. 

Тематична 

година спілку- 

вання “Немає 

святішого за 

товаришуван- 

ня”. 

              Кл.кер. 

 

Година спілку-

вання “Цей 

прекрасний дар 

кохання?” 

Поштова 

скринька для 

закоханих.  

               Кл.кер. 

 

Фотовиставка 

“Природа очима 

дітей”. 

            Кер.гурт. 

Звітування класних 

керівників про 

роботу з дітьми, які 

потребують 

особливої уваги та 

підтримки. 

Бесіди: “Техніка 

безпеки і правила 

поводження з 

електроприладами” 

                           ЗВР,  

           Пр.  психолог, 

                      Кл.кер. 

Індивідуаль- 

ні бесіди 

“Ставлення 

людей до 

добра і зла”. 

    Пр.психолог 

Вивчення 

професій- 

них намірів 

майбутніх 

випускників 

Пр.психолог 

ІII 

тиждень 

з 15.- 

19.02. 

Юридичне навчання  

учнів “Судовий захист 

прав людини”. 

                        Вч.-предм. 

20.02. День пам’яті 

небесної сотні   

Зустріч школя-

рів з  працівни-

ками 

національної 

поліції “Права і 

правопорушення” 
                   ЗВР, 

               Кл.кер. 

Диспут “Радість 

– показник 

якості життя”. 

    Пр.психолог 

Конкурс на 

кращого 

виконавця 

віршів до 

річниці з дня 

народження 

Т.Г.Шевченка 

Відверта 

розмова 

“Спільне 

вирішення 

екологічних 

проблем”. 

Кл.кер. 

Відверті розмови 

“Незалежність 

шкідливих звичок від 

національної 

ознаки”, 

 “Стан здоров’я дітей 

в Україні”. 

                      

Кл.кер. 

Тест для бать-

ків “Які ми є 

вихователі?” 

    Пр. психолог, 

               Кл.кер. 

.Юридичне 

навчання для 

батьків 

“Відповідальні

сть за 

крадіжку”.      

        Вч.-предм.                                          

Дискусія 

“Про пот- 

реби, смаки 

та відчуття 

міри”. 

          Кл.кер 

ІV 

тиждень 

з 22.02.- 

26.02. 

 

 

 

 

 

 

 

Відверта розмова 

“Діалог між культурами 

– шлях до толерантності 

і демократії”. 

                          Кл.кер 

День ветерана “Їхній 

подвиг – приклад для 

нас...” –22.02. 

                       Вч.-предм. 

Години 

спілкування 

“Ввічливість – 

це людяність”, 

 “Поведінка і 

моральна свідо-

мість підлітка”. 

          Кл. кер. 

Конкурс 

малюнка 

“Моя сім’я”, 

“Мій клас”, 

“Моя родина”. 

         Кл. кер.           

 

 

 

 

 

 

Бесіда “Планета 

в нас одна”. 

       Вч.-предмт. 

Конкурс творців 

екологічних 

казок. 

          Вч.-предм. 

Бесіда з елементами 

тренінгу “Навчись 

керувати собою”.   

              Пр. психолог. 

Виховна година 

“Шкідливим звичкам 

- ні!” 6-8 класи. 

                        Кл.кер. 

Виховна 

година “Без 

сім’ї нема 

щастя на землі” 

Кл.кер. 

 

Година 

спілкування 

 “Знайди 

себе”. 

        Кл.кер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б Е Р Е З Е Н Ь  
 

“Тепло  сімейного вогнища”. 

(Місячник родинно-сімейного виховання та профорієнтації). 

Завдання: 

- гармонійний всебічний розвиток дитини;     - підготовка її  до життя в існуючих соціальних 

- реалізація її творчого потенціалу;         умовах; 

- формування у дітей моральних цінностей з позиції добра, справед- - розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та  

  ливості, правди, людяності;          гуманних взаємин між членами родини; 

- важливість ролі сім’ї у житті суспільства;     - створення сприятливої трудової атмосфери у сім’ї; 

- виховання національної свідомості і самосвідомості;   - культура поведінки в сім’ї; 

- залучення до традицій родинно-побутової культури українців, 

  активної участі у всенародних і сімейних святах.   

Напрямки виховної роботи. 
 

Дата 

 

 

 

 

 

Громадянське та 

військово-  

патріотичне виховання 

Превентивне і 

моральне 

виховання 

Художньо- 

естетичне 

виховання 

Валео-

екологічне 

виховання, 

туристсько- 

краєзнавча 

робота 

Формування 

здорового способу 

життя. 

Безпека 

життєдіяльності 

Родинно- 

сімейне 

виховання 

Трудове 

вих. та 

професійна 

орієнтація. 

Сприяння 

творчому 

розвитку 

особистості 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І 

тиждень  

з 01.- 

05.03. 

 

Виховні години “Мати – 

символ добра на землі.”, 

“В моєї України 100 

облич”. 

                             Кл.кер. 

“Іду з дитинства до 

Тараса” до річниці з дня 

народження 

Т.Г.Шевченка 

 

 

 

                           

Виховні години 

“Традиції 

української 

родини”, 

«Вирішую 

конфлікти та 

будую мир 

навколо себе».      

                Кл.кер. 

 

 

                       

До Міжнарод- 

ного жіночого 

дня 8 Березня - 

випуск плакатів-

вітань “Вітаємо, 

любі жінки”. 

                   ЗВР,                 

                Кл.кер. 

 

 

Відверта 

розмова 

“Доторкнутись 

до природи 

можна лише 

серцем”. 

“Перлини 

України” 

          Вч.-предм. 

 Відверта розмова 

“Спілкуймося з 

відкритим серцем”.  

Кл.кер. 

Усний журнал 

“Здоров’я дітей – 

здоров’я нації”. 

                      Кл. кер. 

Година 

спілкування 

“Ти+Вона.Де 

таїться золотий 

фонд людства”, 

“Навчись 

керувати 

собою”                     

Пр.психолог 

 

Відверта 

розмова 

“Вибір 

професії або 

задача з 

багатьма 
невідомими” 

        Кл.кер. 



ІІ 

тиждень 

з 08.- 

12.03. 

 

Година спілкування 

“Вивчайте, любіть свою 

мову, як світлу Вітчизну 

любіть”. 

                Вч. укр. мови. 

 

Виховна година 

“Шануй батька 

й матір”. 

               Кл.кер. 

Юридичне 

навчання  учнів 

“Армія: 

права та обо- 

в’язки призов- 

ників”.   

          Вч.-предм. 

Конкурс на 

краще родовідне 

дерево. 

Інтелектуальна 

гра “Зі словами” 

               Кл.кер. 

Виховний захід 

"Благослови, 

мати, весну 

закликати...” 

“Європейський 

калейдоскоп” 

вікторина 8-

11(12)-х класів. 

 

Пожежна безпека 

“Вогонь помилок не 

пробачає”, “Будьте 

обачними – захистіть 

себе від пожеж”. 

Родинне свято 

“Вчитись жити 

в мирі та 

злагоді” 

ЗВР. 

Юридичне 

навчання для 

батьків 

“Особливості 

кримінальної 

відповідаль- 

ності неповно- 

літніх в сучас- 

них умовах”. 

       Вч.-предм. 

Година 

спілкування 

“Формула 

професії” 

        Кл. кер. 

Діагностика 

депресивни

х станів 

Пр.психолог 

ІII 

тиждень 

15.- 

18.03. 

“Країно моя – Україно, 

найдорожча для мене 

земля!” – години 

спілкування 

Відверта 

розмова 

“Українська 

мова – святиня 

нашого народу” 

“Намалюю тебе, 

мій рідний 

Київ...” 

народознавчі 

посиденьки. 

Свято гумору 

“Смійтесь на 

здоров’я”. 

 

20.03.-  

Всесвітній день 

Землі 

22.03. – Всесвіт- 

ній День Води. 

Екологічний 

марафон “А 

без води…”. 

25.03. Година 

Землі Вч.-предм. 

24.03.-Всеукраїнсь- 

кий день боротьби з 

захворюванням на 

туберкульоз. 

                    Кл. кер. 

Цикл бесід  

”Поведінка учнів під 

час канікул”. 

                     Кл.кер. 

“Нехай квітує 

дерево 

родинне” 

родинне свято 

КВК на 

тему “Світ 

професій – 

мій вибір, 

мій успіх!” 

IV 

тиждень 

22-28.03 

Весняні канікули 

(за окремим планом). 

    

 

 

 

 

V 

тиждень 

з 29.03.- 

02.04 

Години спілкування 

“Живи та міцній, 

українська державо!”, 

“Вчись жити в мирі та в 

злагоді”. 

               Кл.кер. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-суд  “Збе- 

режемо нашу 

землю голубою 

і зеленою”. 

Кл.кер. 

Відверта 

розмова 

«Вирішення 

конфліктів 

мирним 

шляхом» 

Психолог 

                

Конкурс робіт 

“Екологічна 

культура 

молоді” 

               Кл.кер. 

 

 

 

 

 

 

 

Акція “Зустрі- 

чаємо птахів”. 

         

Кл.кер 

.    

Екологічний 

місячник 

“Зелена весна” 

Вч.предм 

 
 

 Заходи до Дня    

здоров’я .Години 

спілкування    “Моє 

здоров’я – у моїх 

руках” – 9 кл.  

Всесвітній  День 

здоров’я .- 07.04. 

Виховна година “За- 

побігти, врятувати, 

допомогти”. 

у”-8-10 класи.  

               Кл.кер.. 

Година 

спілкування  

“Екологічні 

проблеми 

великого 

міста”. 

                              

Кл.кер. 

 Акція 

“Посади 

своє 

дерево”.     

       Кл.кер.                   



 

К В І Т Е Н Ь  
 

“Пробач, мені моя земля”. 

(Місячник валео-екологічного виховання). 

Завдання: 

- формування в учня усвідомлення того, що людина-частина             - вироблення практичних умінь і навичок раціонального 

  природи;                  природокористування; 

- розвиток всіх потенційних можливостей організму до життя           - оволодіння знаннями про  природу рідного краю; 

  без хвороб, та до активного, творчого довголіття;         - залучення до активної екологічної діяльності; 

- формування відчуття відповідальності за природу, як                 -  виховання дбайливого ставлення до природних багатств 

  національну і загальнолюдську цінність, основу життя на землі;         України. 

- формування екологічної культури, гармонійних відносин із 

  природою; 

Напрямки виховної роботи. 
 

Дата 

 

 

 

 

 

Громадянське та 

військово-  

патріотичне виховання 

Превентивне і 

моральне 

виховання 

Художньо- 

естетичне 

виховання 

Валео-

кологічне 

виховання, 

туристсько- 

краєзнавча 

робота 

Формування 

здорового способу 

життя 

Родинно- 

сімейне 

виховання 

Трудове 

вих. 

та 

професійна 

орієнтація. 

Сприяння 

творчому 

розвитку 

особистості 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І 

тиждень 

з 05.- 

09.04. 

Знайомство з Карним та 

Адміністративним 

кодексами України. 

Кл.кер. 

 

 

Година 

спілкування 

“Людина,відпов

ідальна за кожен 

вибір”. 

Кл.кер. 

Конкурс  

малюнків  

“Екологія 

душі”. 

                Кл.кер. 

 

 

Усний журнал 

“Чистота 

навколо нас – у 

наших руках”                     

           

          Вч.предм. 

“Майбутнє – без 

СНІД” 

Кл.кер  

Анкетування  

“ На порозі 

дорослого жит- 

тя”. 

         

Пр.психолог 

Круглий 

стіл “Що 

буде далі – 

залежить від 

тебе”. 

       Завучі. 

ІІ 

тиждень 

з 12.- 

16.04. 

 

 

“Мій мальовничий 

світанковий край, моя 

країна – рідна Україна” 

відверті розмови 

Кл.кер 

 

Відверта розмо-

ва “Релігійна 

толерантність у 

системі 

демократичних 

цінностей”. 

18.04.- Міжна- 

родний день 

пам’ятників та 

історичних 

місць”  

              Кл.кер. 

Виставка 

малюнків 

“Як я можу 

допомогти 

планеті”.                   

             Кл.кер. 

Година спілкування 

“Шкідливий вплив 

нікотину, алкоголю 

та наркотичних 

речовин на організм 

підлітка” 

Консультації 

психолога для 

батьків щодо 

питань трудно- 

щів у взаєми- 

нах із дітьми, 

Акція 

“Подвір’я 

нашої 

школи-

найчистіше” 

Кл.кер. 



 

 

 

                        .                Кл.кер. 

 

 

 

             Пр. психолог 

                   Нарколог 

 

питань вибору 

професії. 

     Пр. психолог 

ІІІ 

тиждень 

з 19.- 

23.04. 

Тиждень 

знань 

безпеки 

життє- 

діяль-

ності 

 

Єдиний тематичний 

урок “Поріс чорнобилем 

чорнобиль, бідою 

нашою поріс...” 

“Чорнобиль – трагедія, 

подвиг, пам‘ять”  

                             Кл.кер. 

Виховні години щодо 

формування ціннісного 

ставлення до держави та 

суспільства, до людей, 

до себе. 

Кл.кер. 

 

Фотовікторина 

“Чи знаєш ти ці 

історичні 

місця?” 

           Вч-предм. 

Юридичне 

навчання учнів 

“Запровад- 

ження норм  

міжнародного  

права в 

Україні”. 

         Вч.-предм. 

Проведення  

акції “Живи, 

книго!”. 

       Кл.кер., 

      Бібліотекар. 

Підготовка до 

свята 

останнього 

дзвоника 

Екологічний 

турнір “Себе я 

бачу в дзеркалі 

природи”” 

(Заходи присвя- 

чені до Дня 

землі)- 23.04. 

          Кл.кер., 

          Вч.-предм 

Відверта розмова 

“Зупини крок у 

безодню”. 

 

              Пр. сихолог 

 Виховна година  

“Кліщі - загроза      

здоров’ю людини”. 

              9-11 класи 

                       Кл.кер. 

Проведення 

профілактичної 

та виховної  

роботи з асоці- 

альними 

сім’ями.   ЗВР.         

Юридичне 

навчання для 

батьків  

“Відстрочка 

виконання 

вироку непов- 

нолітньому 

особлива 

форма реаліза- 

ції кримінальної 

відповідальності 

День 

довкілля. 

пізнавальна 

гра 

“Царство 

природи”. 

Проведення 

екологічної 

вахти. 

         Кл.кер. 

Анкета “Що 

ти знаєш 

про 

ВІЛ/СНІД?” 

Пр.психолог          

ІV 

тиждень 

З 26.- 

30.04 

26.04 – Міжнародний 

день пам’яті 

чорнобильської трагедії 

“Нехай земля квітує 

всюди природу 

збережемо, люди!” 

28.04- Відверта розмова 

“Великдень.  Традиції та 

сучасність” 

                        Вч.-предм. 

Фотовікторина 

«Чи знаєш ти ці 

історичні 

місця?» 

Вч.-предм. 

Конкурс робіт 

«Екологічна 

культура 

молоді» 

Кл.кер. 

Єдиний 

тематичний 

урок «Поріс 

чорнибелем 

Чорнобиль, 

бідою нашою 

поріс»…, 

«Чорнобиль – 

трагедія, 

подвиг, 

пам’ять» 

Вч.-предм. 

Кл.кер.              

Відверта розмова 

«Зупини крок у 

безодню» 

Пр.психолог 

Година 

спілкування 

«Відстрочка 

виконання 

вироку 

неповнолітньо

му особлива 

форма 

реалізації 

кримінальної 

відповідальнос

ті»  

Вч.-предм. 

Анкета «Що 

ти знаєш 

про 

ВІЛ/СНІД»  

            

Пр.психолог 

 

 

 

 

 

 



 

Т Р А В Е Н Ь  
 

“Я громадянин України”. 

(Місячник громадянського і національно-патріотичного виховання) 

 

Завдання: 

 

- формування національної свідомості, любові до рідної землі, - рівень набуття і засвоєння знань народної моралі, 

  свого народу, бажання працювати задля розквіту держави,             вивчення і пропаганда культурних надбань свого 

народу та 

  готовності її захищати;         світлого духовного розвитку; 

- форми і методи роботи з виховання патріотизму, свідомої дисципліни, чесності, порядності, правдивості.  

  Єдність словесно-інформаційних форм і практичних видів діяльності учнів. 

Напрямки виховної роботи. 
 

Дата 

 

 

 

 

 

Громадянське та 

військово-  

патріотичне виховання 

Превентивне і 

моральне 

виховання 

Художньо- 

естетичне 

виховання 

Валео-

екологічне 

виховання, 

туристсько- 

краєзнавча 

робота 

Формування 

здорового способу 

життя 

Родинно- 

сімейне 

виховання 

Трудове 

вих. 

та 

професійна 

орієнтація. 

Сприяння 

творчому 

розвитку 

особистості 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І 

тиждень  

 03.- 

07.05. 

Година спілкування 

“За мирне небо спасибі 

Вам, ветерани”. 

“Сім’я – найбільша 

цінність на землі” 

                        Кл.кер. 
 

 

 

 

 

 

. 

Операція 

“Турбота” - 

допомога  вете-

ранам війни. 

              Кл.кер. 

Відверта 

розмова “Знання 

- це скарб, а 

вміння вчитись - 

ключ до нього”. 

Кл.кер 

 

Виставка 

малюнків “Роде 

наш красний” 

“Рідна матінко 

моя” 

              Кл.кер. 

 

. 

Вікторина 

“Лісова 

царівна”. 

           Кл.кер 

Бесіда “Правила 

безпеки під час  

виходу в ліс біля 

відкритих водойм, 

тощо”. 

                    Кл.кер. 

 

 

 

 

Година спілку- 

вання “Тради- 

ції мого роду”. 

             Кл.кер. 

 Відверта 

розмова 

“Побудова 

життєвої 

перспективи”. 

    Пр. психолог 

Година 

спілкування 

“ Здібності 

людини і 

професія”. 

        Кл.кер. 



07.05. День 

пам’яті та 

примирення в 

Україні. 

Вч.-предм. 

ІІ 

тиждень  

10.- 

14.05. 

До Дня Матері  Родинне 

свято “Мамо рідна, хай 

святиться ім’я твоє..” 

                          Кл.кер. 

Заходи у зв’язку з 

роковинами Великого 

терору – масових 

політичних репресій 

1937-1938 рр. 

Кл.кер. 

Юридичне 

навчання учнів 

“Політика і 

права людини”. 

          Вч.-предм.  

            

 

Відзначення 

Дня 

Примирення та 

Дня Перемоги. 

Конкурс 

плакатів.                                

ЗВР. 

Екскурсія в 

природу. 

           Кл.кер. 

 

Виховна година 

“Краса мирного 

життя”. 

           Кл.кер. 

Бесіда “Мої цілі і 

цінності”. 

Година спілкування 

“Неси добро у світ 

природи” 

              Пр. психолог. 

                    Кл.кер. 

 

Бесіда “Що 

потрібно люди- 

ні для того, 

щоб вона не 

була самот- 

ньою.  

   Пр. психолог                

   

Творчі 

звіти 

гуртків 

“Чого ми 

навчилися”. 

          

Кер.груп. 

Ш 

тиждень  

 17.- 

21.05. 

Заходи до Дня науки 

Кл.кер. 

 

Єдина виховна година 

“Родина, родина – від 

батька до сина”. 

                       Вч.-предм., 

20.05. День Європи в 

Україні.                Кл.кер. 

“Вишиванка 

цвіте над 

Україною” 

відверта 

розмова  

20.05. День 

вишиванки 

Година 

спілкування 

“Позитивне 

значення 

толерантності” 

Відверта 

розмова 

“Ввічливим і 

чемним будь, 

про культуру не 

забудь”. 

           Кл.кер 

 

Година 

спілкування 

“Друг – це 

означає другий 

я!” 

 

Бесіди з правил 

дорожнього руху, 

поведінки на воді, 

поведінки на буд- 

майданчику, з вибу- 

хонебезпечними 

предметами. 

                      Кл.кер. 

15.05.- Міжна- 

родний день 

родини.  

Родинне свято 

“Щаслива 

родина – 

щаслива 

Батьківщина”. 

              Кл.кер. 

  

 

Акція 

«Школа – 

сад». 

      Кл.кер 

ІV 

тиждень 

24.- 

28.05. 

Свято останнього 

дзвоника. 

Підготовка до 

урочистих зборів 

присвячених вручення 

документів про освіту. 

                          ЗВР, 

                          Кл.кер.  

Підсумкова гра 

“Асоціативний 

ряд до слова 

“толерантність” 

Година 

спілкування 

«Незнання 

законів не 

звільняє від 

відповідальності

» 

Пр. психолог. 

Конкурс 

малюнків: “Світ 

без шкідливих 

звичок” 

Кл. кер 

Інформаційна 

година “Ми 

рівні – ми різні ” 

Збір даних про 

оздоровлення 

дітей влітку. 

Кл. кер 

Інформаційна година 

“Користь і шкода 

сонячних ванн” 

Година спілкування з 

ОП і ОБ під час 

літніх канікул 

Кл. кер 

31.05 – Всесвітній 

день «Ні – палінню!» 

Кл. кер 

Інтелектуальна 

гра “Хочу все 

знати..” 

Інформаційна 

година «Як 

проводити свій 

вільний час?» 

Підсумкова 

батьківська 

конференція 

до дня 

захисту 

дітей 

«Країна 

дитячих 

усмішок»  

 

  


