
 



Вступ 

В Україні, як і в інших країнах світу склалася система виховання, в якій втілилася самобутність народу. Нині під впливом національно 

-виховних традицій народу поступово відроджується національна система виховання, функціонування якої відповідає таким реаліям 

сьогодення, як перехід України на ринкову економіку, відродження в усіх сферах життя українського суспільства і процес розбудови 

незалежної держави. 

Концепція громадянського виховання, Концепція національного виховання, закон України «Про загальну середню освіту», 

Національна доктрина освіти у двадцять першому столітті головною метою виховання на сучасному етапі бачить передачу молодому 

поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду, і на цій 

основі формування особистіcних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, 

моральну, художньо-естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток здібностей і талантів. 

Головна мета школи - формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до 

конкурентного вибору свого місця в житті. 

  Над реалізацією цих завдань працюватиме педагогічний колектив протягом навчального року. Виконуючи ці завдання педагоги 

використовуватимуть різноманітні форми і методи роботи: екскурсії, конкурси, турніри і т. д. Відповідно до реалізації проблемної теми 

«Проектування як особливий різновид організації навчально-виховного процесу, практичної діяльності у закладі» основними завданнями 

роботи у 2019-2020 н. р. є: 

- виховання громадянина України; 

- формування особистості учня, його наукового світогляду, його здібностей, обдарувань; 

- виконання вимог Державного стандарту освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; 

- виховання в учнів поваги до Конституції, державних символів, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, 

прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії; 

- реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; 

-   виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

-   виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування 

засаді здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів; 

-   впровадження проектної системи виховної роботи в організації життєдіяльності учнів у школі. 

  



Організаційна робота 
 

Заходи   Термін 

виконання 

Відповідальні Класи 

1. Організувати самоврядування в класах та по школі 

2.  

3.  

до 14.09 Класні керівники 8-11 

2. Сформувати склад ради по профілактиці правопорушень, наркопосту та організувати їх 

роботу. 

до 7.09 Класні керівники 8-11 

3. Організувати чергування учнів по школі. до 01.09 Заступник 

директора з 

виховної роботи  

1-11 

4. Зібрати інформацію про зайнятість учнів у позаурочний час. до 12.09 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

класні керівники 

Класні керівники 

1-11 

5. Провести нараду з класними керівниками з питань планування роботи на 2020-2021 н.р. 03.09 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

6. Оформити класні куточки по класах. до 12.09 Класні керівники 1-11 

7. Провести громадський огляд умов життя та виховання учнів. Оформити паспорт соціально - 

незахищених дітей школи по категоріях. 

 

до 12.09 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

класні керівники  

1-11 

8. Організувати роботу МО класних керівників. протягом року Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

9. 3’ясувати контингент учнів шкільного віку в мікрорайоні школи з метою виявлення учнів не 

охоплених навчанням. 

до 01.09 Класні керівники  

10. Спланувати й організувати  роботу родинного всеобучу "Батьківська компетентність". протягом року Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 



11. Виявити дітей з девіантною поведінкою, поставити їх на внутрішкільний облік. до 12.09 Практичний 

психолог 

1-11 

12. Відновити та доповнити списки учнів, що потребують особливого контролю протягом 

року: дітей сиріт, напівсиріт, дітей під опікою, дітей з багатодітних сімей, чорнобильців, 

дітей, батьки яких є учасниками АТО. 

до 12.09 Практичний 

психолог 

1-11 

13. Скоординувати плани шкільної роботи з представниками  поліції у справах неповнолітніх. вересень Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

14. Затвердження складу ради з національно-патріотичного виховання, плану її роботи. до 12.09 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

15. Оформлення інформаційного стенду "На  допомогу класному керівнику" до 07.09 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

16. Створення та організація діяльності творчих груп класних керівників, вихователів. до 12.09 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

17. Організація та проведення щорічних акцій.  

протягом року 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

учнівське 

самоврядування, 

педагог-організатор 

1-11 

18. Розробити комплексну програму НАЦІОНАЛЬНО - 

ПАТРІОТИЧНОГО   ВИХОВАННЯ  УЧНІВ "У нас одна Батьківщина –  наша рідна Україна" 

 

до 05.09 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

1-11 

19. Допомога органам  учнівського самоврядування у розв’язанні організаційних 

питань, плануванні роботи. 

протягом року Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 



20. Розробити структуру навчання учнівського активу, органів самоврядування. до 07.09 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

 

21. Провести предметні тижнів рамках предметних декад. протягом року Методичні 

об’єднання 

 

22. Підтримувати в належному стані куточок державної символіки України протягом року Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

23. Поглиблювати вивчення історії українського державотворення, 

символів і атрибутів Конституції України. 

протягом року Класні керівники, 

вчителі історії 

1-11 кл. 

24. Проводити робочі зібрання щодо аналізу поведінки учнів. протягом року Адміністрація 

школи 

1-11 кл. 

25. Згідно з положенням про проведення районної спартакіади школи скласти календарний 

план проведення змагань. 

щотижня Класні 

керівники 

1-11 кл. 

26. Проводити рейди екологічного патруля по школі ( озеленення, санітарний стан приміщень) кожного 

четверга 

Учнівське 

самоврядування 

1-11 кл. 

27. Розробити план заходів по школі щодо протидії булінгу в учнівському середовищі.  Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

 
  



 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

Місячник «Увага! Діти на дорозі!» 
 



Мета: пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної роботи серед підлітків; 

формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості; допомогти учням 

набути знання і досвід, який сприяє коригуванню ставлення до власної безпеки; формувати організаційні навички, 

вміння співвідносити власні інтереси і бажання з інтересами і бажаннями інших; вироблення навичок безпечного 

поводження з електрообладнанням, газовими плитами; виховання в дітей культури поводження з вогнем; забезпечення 

засвоєння учнями правил пожежної безпеки та правил безпеки руху. 

№ Дата Захід Клас Відповідальні 

І.ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 01-04.09 Тиждень знань «Знання – дорога в життя». 5-11 Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

2 01.09 День Знань. Свято Першого дзвоника «Вітаємо тебе, 

школо!» 

5-11 Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

3 01.09 Перший урок під гаслом: "Здоровим бути модно!" 1-11 Класні керівники 

4 01.09 Інструктаж учнів із ОБЖ: «Убережемо себе від хвороби». 5-11 Класні керівники 

5 01-11.09 Рекламна акція по залученню дітей в гуртки «Кожен учень 

хоче знати, де свої таланти показати». 

5-11 Керівники гуртків, 

вчителі-предметники 

6 07-11.09 Олімпійський тиждень здоров’я «Спорт – це життя!»      
 

 Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

7 07-11.09 Олімпійський урок «Діти — олімпійська надія 

України».  

1-11 Класні керівники 

8 08.09 Мінідиктанти до Міжнародного дня грамотності 

«Грамотність – запорука успіху людини» та ілюстрації до 

5-11 Кафедра філологічних 

наук 



улюблених художніх творів. 

9 07-11.09 Перегляд відеопрезентацій «Спортивна гордість України». 

 

1-11 Вчителі фізичної 

культури 

 

10 11.09 Челендж-зарядка серед учнів 5-11 класів на тему «Спорт – 

це модно». 

6, 9 Заступник директора з 

виховної роботи 

11 07-11.09 Перегляд документальних фільмів на тему «Олімпійський 

рух в Україні». 

5-11 Вчителі фізичної 

культури 

 

12 07-11.09 Робота по залученню дітей до спортивних секцій. 1-11 Класні керівники 

13 14-18.09 Тиждень безпеки руху дітей «Безпека дорожнього 

руху». 

 Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

14 14-18.09 Провести єдиний урок з безпеки руху «Я - учасник 

дорожнього руху». 

1-11 Класні керівники 

15 14-18.09 Конкурси малюнків «На дорозі небезпечно, тож обачним 

бути доречно». 

5-11 Педагог-організатор 

16 14-18.09 Провести тематичні виховні години за темою «Знай та 

вивчай правила дорожнього руху», «Знання дорожнього 

руху – безпека вашого життя», «Дорожній рух наш вірний 

друг». 

1-11 Класні керівники 

17 14-18.09 До дня українського кіно. Перегляд українських фільмів за 

мотивами  творів української літератури. 

 

5-11 Кафедра філологічних 

наук 

18 14-18.09 Перегляд навчальних фільмів з безпеки дорожнього руху. 

 

1-11 Педагог-організатор 

19 14-18.09 Ігротека «Намалюй знаки». 

 

1-2 Вихователі ГПД 



20 21-25.09 Тиждень протипожежної безпеки «Від сірника до біди - 

відстань невеличка». 

  

21 21.09  Малюнки  на  асфальті  до  Міжнародного  дня  миру  на  

тему «Україна – країна миру і краси». 

5-11 Педагог-організатор 

22 21.09 Фотовиставка "Мій батько - мій кумир" до Дня батка. 1-11 Педагог-організатор 

23 21-25.09 Тематичні класні години: «Сірничок малий – біда велика», 

«Дуже серйозно про небезпечне»; «Вогонь – друг чи 

ворог?»; «Без вогню як без води - і ні  туди і ні сюди». 

1-11 Класні керівники 

24 23.09 Година спілкування до Дня партизанської слави 

«Партизани і підпільники – наша слава, наша гордість» . 

7-11 Класні керівники 

25  21-25.09 Проведення тематичних екскурсій в пожежну частину. 5-11 Класні керівники, 

педагог-організатор 

26 28.09-02.10 Рейд-перерва. Заборона тютюнопаління.    8-11 Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

27 28.09-02.10 Конкурс стінівок «Ми вчителів свої вітаєм»; «Учитель – 

мій наставник у житті». 

5-11 Класні керівники 

28 30.09 Знайомство зі шкільною бібліотекою 1 Класні керівники 

29 29.09 Проведення єдиного тематичного уроку-реквієму «Бабин 
Яр – трагедія і пам’ять» 

 Вчителі історії 

30 29.09 Проведення літературно – історичних репортажів 
«Могильний вітер з тих ярів повіяв - а в полум’ях метався 
Бабин Яр» 

5-11 Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

31 28.09 – 02.10 Проведення годин пам’яті «Їх тисячі лягло у Бабин Яр 
глибокий…»; 
 

5-11 Класні керівники 

32 28.09-02.10 Акція «Подаруй книгу бібліотеці» до Всеукраїнського дня 1-11 Класні керівники 



бібліотек 

33 02-04.10 Привітання учителів-пенсіонерів з Днем Учителя. 11 Класні керівники 

34 02.10 День учнівського самоврядування. 11 Учні 

35 02.10 Свято до Дня вчителя. 11 Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

36 ІV тиждень  Книжкова виставка-презентація «Бібліотека: день за 

днем». 

5-11 Бібліотекар 

ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ 

1 З 01.09 Організація чергування класів по школі. 8-11 Заступник директора з 

виховної роботи 

2 До 04.09 Аналіз організації літнього відпочинку  учнів,  зокрема  

дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених,  

неблагонадійних сімей. 

5-11 Заступник директора з 

виховної роботи,  

класні керівники 

3 Протягом 

місяця 

Операція «Підліток». Рейд-перевірка умов проживання 

учнів, схильних до  правопорушень, складання актів.   

5-11 Заступник директора з 

виховної роботи,  

класні керівники  

4 І тиждень Нарада класних керівників «Вивчення та обговорення 

«Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді». 

 Заступник директора з 

виховної роботи,  

класні керівники  

5 ІV тиждень Рейд учнівської ради щодо заборони тютюнопаління.  Заступник директора з 

виховної роботи,  

Педагог-організатор 

6 До 10.09 Коригування списків учнів, які потребують особливої 

педагогічної уваги. 

5-11 Заступник директора з 

виховної роботи,  



класні, психолог 

7 Протягом 

місяця 

Створення банку даних дітей із зони АТО, дітей 

мобілізованих військовослужбовців та дітей трудових 

мігрантів. 

5-11 Заступник директора з 

виховної роботи,  

класні керівники 

8 Протягом 

місяця 

Проведення анкетування з учнями і  батьками з метою  

вивчення сім’ї.  

5-11 Практичний психолог 

9 Протягом 

місяця 

Аналіз стану відвідування шкли учнями. 5-11 Педагог-організатор,  

класні керівники 

ІІІ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 

1 1.09 Вступний та первинний  інструктаж з безпеки 

життєдіяльності. 

5-11 Класні керівники 

2 І тиждень Організація проведення вологого прибирання, 

провітрювання та дезинфекції в класах. 

 Технічний персонал 

3 01-04.09 Підготовка та проведення заходів в рамках місячника 

«Увага! Діти на дорозі!» Години спілкування. 

 Педагог-організатор, 

класні керівники 

4 01-04.09 Складання маршрутних  листів  «Будинок-школа» 5-11 Класні керівники 

5 Протягом 

місяця 

Психологічний супровід учнів 1-х та 5-х класів. 1, 5 Практичний психолог, 

класні керівники 

6 І-ІІІ тижні Робота по залученню дітей до спортивних секцій. 5-11 Класні керівники 

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ 

1 01-11.09 Коригування банку даних для роботи з обдарованими 

дітьми. 

5-11 Заступник директора з 

виховної роботи,  

 

2 Протягом 

місяця 

Організація роботи  гуртків та узгодження  плану  їх  

роботи. 

5-11 Заступник директора з 

виховної роботи,  



керівники гуртків 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОЇ РАДИ ШКОЛИ  

1 І-ІІІ тижні Шкільна виборча кампанія.  Педагог-організатор, 

учнівська рада 

2 01-04.09 Вибори  органів  учнівського 

самоврядування  в  класних  колективах. 

5-11 Класні керівники 

3 Протягом 

місяця 

Засідання учнівської ради. 

 

5-11 Педагог-організатор, 

учнівська рада 

4 ІV тиждень Учнівська конференція «Організація життя і діяльності 

школи в новому навчальному році». Вибори Президента 

учнівської ради. 

5-11 ,  

Педагог-організатор 

5 Протягом 

місяця 

Складання плану роботи учнівської ради на І семестр. 5-11 Учнівська рада,  

педагог-організатор 

6 Протягом 

місяця 

Підготовка до Дня вчителя 5-11 Учнівська рада 

 

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ШКОЛИ, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

1 01.09 Обговорення питань  готовності  учнів  до  нового  навчаль

ного  року з батьками дистанційно. 

 Адміністрація,  

класні керівники 

3 10.09 Батьківські  збори «Особливості співпраці педагогів, 

батьків, школярів» (дистанційно). 

1-11 Класні керівники  

4 До 10.09 Обрання батьківських комітетів  в  класах,  делегування  ві

д  класів  представників  до  ради школи, батьківського ком

ітету  школи. 

5-11 Класні керівники 

5 До 15.09 Організація  роботи  батьківського  всеобучу ( за окремим 

планом).   

 Заступник директора з 

виховної роботи 



6 ІІІ тиждень Проведення анкетування батьків 1-11 класів з метою 

виявлення особливостей та характеру протікання процесу 

первинної адаптації дітей до дистанційного навчання у 

школі. 

5-11 Відділ освіти, 

адміністрація 

7 Протягом 

місяця 

Складання координаційного плану взаємодій і 

співробітництва з різними організаціями і відомствами 

 Адміністрація 

 

  



 

 

ЖОВТЕНЬ 

Місячник національно-патріотичного виховання 

 «РІДНИЙ КРАЙ, ДЕ МИ ЖИВЕМО, УКРАЇНОЮ ЗОВЕМО» 
 

 

«Патріотизм – серцевина людини,  

основа її активної позиції»   
(В.О. Сухомлинський)  



Мета: забезпечення умов для вивчення вікових традицій та героїчних сторінок українського народу, виховання почуття 

гордості та вдячності до своєї держави, народу, історії, формування особистості учня як громадянина-патріота. 

Формування патріотичних почуттів, виховання високо ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного 

подвигів в ім’я процвітання української держави. Формувати людину-патріота, виробляти глибоке розуміння 

громадянського обов’язку, спонукати до фізичного вдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки 

історії українського народу. 

№ Дата Захід Клас Відповідальні 

І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 05-09.10 Тематичний тиждень «Золота осінь». 1-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

2 05-09.10 Флешмоб «Різнокольорова Вижницька осінь» (виготовлення з 

осіннього листя картин, колажів). 

5-11 Вчителі трудового 

навчання 

3 08.10 Конкурс-виставка «Дари осені» (осінні композиції виготовлені з 

природнього матеріалу). 

1-11 Класні керівники 

4 12.10-16.10 Тиждень «Я - захисник України». 
 

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

5 Протягом 

тижня 

Інформаційно-пізнавальні години «Я - громадянин і патріот держави» 5-11 Класні керівники 

6 Протягом 

тижня 

Фотофлешмоб: «Дякую захисникам України» 1-11 Класні керівники 



7 12.10 Виставки літератури до Дня захисника України (14 жовтня) 1-11 Бібліотекар 

8 Протягом 

тижня 

Акція: «Привітай тих, хто служить!» (вітальні листівки) 5-11 Кафедра художньо-

естетичного циклу 

9 До 13.10 Відеопривітання до Дня захисників України 9-11 Учитель Захисту 

України 

10  Гра «Козацькі розваги»  5 Педагог-

організатор, вч. 

фізкультури 

11 19.10-23.10 

 

 

Тиждень протидії булінгу 
 

1-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

практичний 

психолог 

12 Протягом 

тижня 

Вхідне онлайн-анкетування щодо протидії булінгу  6-11 Практичний 

психолог 

13 Протягом 

тижня 

Перегляд мультфільмів та казок з теми: «Вирішення конфліктних 

ситуацій» 

1-4  Класні керівники, 

практичний 

психолог 

14 Протягом 

тижня 

Перегляд відеороликів за матеріалами мотиваційних зустрічей Ніка 

Вуйчича з теми «Безпечна школа»  

5-11 Класні керівники 

15 До 

20.10.2020 

Онлайн-виставка малюнків «Скажи булінгу – Ні» 5-11 Кафедра художньо-

естетичного циклу 

16 До 30.10 Розробка плану осінніх канікул.  Заступник 

директора з 

виховної роботи 



ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ 

1 Протягом 

місяця 

Рейд  «Дзвінок на урок». 

Аналіз  стану  відвідування  учнями  шкільних  занять. 

5-11 Адміністрація 

Учнівська рада 

2 І тиждень Міжнародний день боротьби проти насилля (02.10). Години 

спілкування: «Стоп насилля», «Що таке світ без  насильства?», «Не  

проміняй свободу на рабство», «Як захистити себе від насильства в 

сім'ї». 

5-11 Класні керівники 

3 ІІ тиждень Аналіз зайнятості в гуртках категорійних дітей (сиріт, напівсиріт,   

дітей позбавлених батьківського піклування, дітей схильних 

до правопорушень). Контроль і аналіз роботи гуртків та 

факультативних занять. 

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

4 Протягом 

місяця 
Відвідування дітей з малозабезпечених родин з метою ознайомлення 

з їхніми житлово-побутовими умовами. 

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

батьківські комітети 

класів 

5 Протягом 

місяця 
Забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів. 

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

6 Протягом 

місяця 

Рейд «Сучасний школяр». 

Перевірка зовнішнього вигляду учнів. 

5-11 Міністерство 

«Дисципліна і 

порядок» 

7 ІІ-ІІІ тижні 
Просвітницько-профілактичні заходи на тему: «Торгівля людьми або 

«біле рабство»  

9-11 Класні керівники 

8 Протягом 

місяця 

Аналіз  стану  відвідування  школи учнями. 5-11 Педагог-

організатор,  



класні керівники 

ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 

1 1-09.10 Спортивні  змагання з  футболу й  гандболу присвячені  дню  міста. 10-11 Учителі фізкультури  

2 16.10 Спортивне свято «Гей ви хлопці, славні запорожці», присвячена Дню 

українського козацтва. 

7-8 Учителі фізкультури  

3 Протягом 

місяця 

Тренінг-курс «Сімейна розмова» 7 Практичний 

психолог 

4 Протягом 

місяця 

Профілактичні бесіди «Дотримання режиму дня учнем – запорука 

його фізичного та психологічного здоров’я»  

5-11 Учнівська рада 

5 Протягом 

місяця 

Вивчення якості харчування учнів  Заступник 

директора з 

виховної роботи 

6 До 30.10 Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності школярів у період 

осінніх канікул з учнями, батьками. 

5-11 Класні керівники 

7 І-ІІ тижні Реєстрація щеплень учнів школи. Лекції та бесіди з учнями з приводу 

необхідності щеплень.  

5-11 Медсестра  

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ 

1 01-2.10 Інформаційно-пізнавальні години до Міжнародного дня музики «Світ 

чарівних звуків». 

5-8 Учитель музичного 

мистецтва 

2 12.10-16.10 12  жовтня  -  день  художника. Виставка  творчих робіт  «Істина в 

красі». 

5-11 Учителі 

образотворчого 

мистецтва 

3 ІІІ-ІV тижні Участь  учнів  у шкільних  предметних  олімпіадах. 6-11 Вчителі-

предметники 

4 Протягом 

місяця 

Аналіз зайнятості учнів в гуртках. 5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи 



V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ ШКОЛИ 

1 До 02.10 Підготовка до Дня вчителя. 5-11 Учнівська рада 

2 І тиждень Звіт  лідерів  класних  колективів  про   організацію самоврядування в 

класі. 

5-11 Учнівська рада 

3 ІІ тиждень Огляд  класних куточків. 5-11 Міністерство 

«Дисципліна і 

порядок» 

4 ІІІ тиждень Рейд «Шкільне обладнання». 5-11 Міністерство освіти 

і науки 

5 ІV тиждень Засідання  Учнівської  ради. 5-11 Педагог-організатор 

6 Осінні 

канікули 

Засідання  Учнівської  ради. Узагальнення результатів рейтингу 

класних колективів протягом І  чверті.   

5-11 Педагог-організатор 

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ШКОЛИ, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

1 І тиждень День творчості дітей і батьків в рамках місячника національно-

патріотичного виховання. Виставка робіт декоративно-ужиткового 

мистецтва «Наш пошук і творчість тобі, рідний краю!» 

 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

2 ІІ тиждень Співпраця школи, позашкільних закладів, громадських організацій у 

розвитку творчих здібностей, формуванні життєвих компетентностей 

вихованців. 

5-11 Адміністрація  

3 ІІІ тиждень Консультація для батьків «Що робити, якщо у дитини проблеми».  Практичний 

психолог, заступник 

директора з 

виховної роботи 

4 ІV тиждень Лекція-бесіда для батьків «Проблеми підліткового періоду та шляхи 

їх розв’язання»                                  

5-11 Практичний 

психолог  



VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,   

ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ 

1 Протягом 

місяця 

Операція «Школа  - наш дім, ми господарі в нім».  5-11 Класні керівники 

2 19-23.10 Рейд бережливості (стан шкільного майна) 5-11 Міністерство 

«Дисципліна і 

порядок» 

3  ІV тиждень Операція «Осінні клопоти». (трудові десанти на пришкільних 

ділянках) 

5-11 Класні керівники 

 

  



 

 

ЛИСТОПАД 

Місячник морально-етичного виховання 

«ТВОРИ ДОБРО, БО ТИ - ЛЮДИНА» 

 
 

Добра людина не той, хто вміє робити добро,  

а той, хто не вміє робити зла.  

(В.О. Ключевський) 
 



Мета: прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, 

що діють в суспільстві. Опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення. 

Наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей. 

Виховання в школярів шанобливого ставлення до оточуючих, формування високих моральних почуттів, свідомої 

дисципліни, відповідальності за свої вчинки. Виховання особистості, здатної приймати рішення у ситуації морального 

вибору і нести відповідальність перед собою, суспільством, державою. Формування навичок толерантної поведінки, 

конструктивного розв’язання конфліктних ситуацій, створення умов для співтворчості педагогів, учнів, батьків. 

№ Дата Захід Клас Відповідальні 

І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 02-06.11 Тиждень утвердження принципів загальнолюдської моралі «До 

серця йде лиш те, що йде від серця». 

5 –11  Заступник 

директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор 

2 Протягом 

тижня 

Години спілкування «Моральний ідеал і його місце в житті людини», 

«Думка колективу чи думка особистості», «Закон товариства», 

«Мистецтво жити гідно. В чому воно полягає», «Найстрашніші втрати – 

духовні», «Духовні скарби народу». 

5– 11 Класні керівники 

3 Протягом 

тижня 

Перегляд відеофільму «Не залишайся байдужим». 

 

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор 

4 09-13.11 Тиждень української писемності і мови «Моє диво калинове, кохана 

українська мово» . 

5– 11 Кафедра 

філологічних наук 

5 09.11 Тематична лінійка «Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово, у барвінки 5-11 Заступник 



зодягайся, моє щире слово». директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор 

6 Протягом 

тижня 

Години спілкування «Мова і писемність у цікавих фактах», «Українська 

державна мова – символ єднання та престижу українського народу». 

5– 11 Класні керівники 

7 Протягом 

тижня 

Участь у шкільному етапі Всеукраїнського конкурсу «Найкращий 

читач». 

5-11 Бібліотекар 

8 Протягом 

тижня 

Конкурс на кращий учнівський твір до дня української писемності. 

 

5-11 Кафедра 

філологічних наук 

9 09.11 Участь у радіо-диктанті присвячений Дню української писемності і 

мови. 

5-11 Кафедра 

філологічних наук 

10 16-20.11 Тиждень толерантності і добрих справ «На доброму серці 

тримається світ». 

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор  

11 16.11 Міжнародний день толерантності. Акція «Дружні долоньки єдності»  1-4 Класні керівники 

12 Протягом 

тижня 

Тестування на визначення рівня толерантності  5-11 Педагог-організатор 

13 Протягом 

тижня 

Бесіди на тему «Вчимося толерантному спілкуванні», «Ми різні, але ми 

– рівні. Принцип толерантності». 

1-11 Класні керівники 

14 20.11 Заходи до Дня Гідності і Свободи (21.11). 

 

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи  

15 Протягом 

тижня 

Виховна година за темою «Слава Вам, герої!» 5-11 Класні керівники 

16 Протягом Виставка малюнків/стінгазет «Вічна пам'ять героям Майдану» 5-11 Кафедра художньо-



тижня естетичного циклу 

17 Протягом 

тижня 

Перегляд фільму «Про права дитини» до Всесвітнього дня дитини. 1-11 Класні керівники 

18 ІІІ- ІV 

тижні 

Благодійні акції «Почни добро із себе» (допомога літнім людям), «Від 

маленького серця для великого миру» (на підтримку Української Армії),  

«Подаруй дітям радість»  

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

класні керівники 

19 23-27.11 Тиждень пам'яті жертв Голодомору «Ті дні у пам'яті народній» 1-4 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

20 23-27.11 Години спілкування до Дня пам’яті жертв голодомору в Україні «Ціна 

хліба - життя», «Жнива скорботи», «Голгофа народних страждань». 

5-8 Класні керівники 

21 25.11 Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. 

Демонстрація фільму «Життя на продаж» 

10-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

22 27.11 Участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку», «Чорна стрічка». 1-11 Педагог-організатор 

23 27.11 Тематична лінійка-реквієм «Землі моєї ревний біль і жаль» пам’яті 

початку масового голоду в Україні. 

10-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор 

24 23-27.11 Фотовиставка «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні» 1-11 Бібліотекар 

25 23-27.11 Відеолекторій «Технологія геноциду», «Штучний голод» 5-11 Учителі історії 

ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ 



1 Протягом 

місяця 

Проведення індивідуальних бесід з учням, які схильні до правопоруше 

нь. Анкетування. Діагностика даної категорії учнів. 

5-11 Класні керівники, 

практичний 

психолог 

2 До 20.11 Конкурс-виставка плакатів «Ми і наші права» (за статтями Конвенції 

прав дитини), присвячена Всесвітньому дню прав дитини. 

5– 11 Педагог-

організатор 

3 Постійно Виконання учнями правил внутрішкільного розпорядку. 5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

4 ІV 

тиждень 

Бесіди, зустрічі з працівниками поліції, соціальних служб «Насильство 

та агресія – перший шлях до злочину». 

9-11 Класні керівники 

5 Протягом 

місяця 

Аналіз  стану  відвідування  школи учнями. 5-11 Педагог-

організатор,  

класні керівники 

6 Протягом 

місяця 

ІІІ засідання Ради профілактики правопорушень  Рада профілактики 

7 Листопад - 

грудень 

Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми  

(за окремим планом). 

9-11 Практичний 

психолог, класні 

керівники 

ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ.                                                                    

      ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 

1 Протягом 

місяця 

Дружні  спортивні  зустрічі  між  класами. 5-11 Учителі 

фізкультури  

2 23.11-

01.12          

 

 

Декада «16 днів проти насильства»  

(за окремим планом). 

5-11 

 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

практичний 



психолог 

3 Протягом 

місяця 

Тренінг-курс «Сімейна розмова». 7 Практичний 

психолог 

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ 

1 12.11 Конкурс юних декламаторів  «Поезія – це завжди неповторність». 5-11 Учителі 

літератури 

2 16-20.11 Конкурс малюнка «Доброта очима дітей». 5-11 Педагог-

організатор 

3 Протягом 

місяця 

Участь  учнів у районних предметних олімпіадах. 6-11 Учителі-

предметники 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОЇ РАДИ ШКОЛИ  

1 І тиждень Засідання учнівської ради.  Педагог-

організатор 

2 ІІ тиждень Звітні  збори  командирів  класі «Про  дотримання 

правил  внутрішкільного  розпорядку». 

5-11 Класні керівники 

3 ІІІ 

тиждень 

Заняття школи лідерів «Стилі лідерства».  Учнівська рада, 

педагог-

організатор 

4 Протягом 

місяця 

Систематичне налагодження роботи учнівської ради. Проведення 

засідань згідно плану роботи. 

 Учнівська рада, 

педагог-

організатор 

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ШКОЛИ, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

1 І тиждень Бесіди з батьками щодо запобігання дитячому травматизму. 5-11 Класні керівники 

2 ІІ тиждень Консультпункт для батьків «Виникло питання».  Адміністрація, 



практичний 

психолог 

3 ІІ тиждень Заняття для батьків учнів 7-х класів за програмою «Сімейна розмова». 7 Практичний 

психолог 

4 ІІІ 

тиждень 

Батьківський лекторій «Сім’я: толерантність відносин». 5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

5 ІV 

тиждень 

Практикум для батьків «Динаміка зловживань психотропними 

препаратами‚ алкоголем у підлітковому віці». 

 Практичний 

психолог 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  

 ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ 

1 Протягом 

місяця 

Прибирання території школи, підготовка клумб та квітників до зими. 5-11 Класні керівники 

2 Протягом 

місяця 

Залучення  учнів  до  практичної природоохоронної   роботи, участь в 

акції «Листя»;  впорядкування  пришкільної  території 

5-11 Класні керівники 

3 Протягом 

місяця 

Операція «Тепло і затишок у нашій оселі»: 

генеральне  прибирання  кабінетів, 

підготовка  класів  до  зимового  періоду, утеплення вікон. 

5-11 Класні керівники 

4 Протягом 

місяця 

Виховні  заходи  по  профорієнтації учнів 9-х, 11-х класів. Тестування. 

Анкетування . Аналіз та обробка результатів. 

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

класні керівники  

 



 

ГРУДЕНЬ 

Місячник правових знань, правової пропаганди   

 і превентивного виховання  

«КОЖЕН, ХТО ХОДИТЬ ПО ЗЕМЛІ, МАЄ ОБОВ’ЯЗКИ СВОЇ У ЖИТТІ» 

 
«Не меркнуть зорі.  

 Йдуть у небуття  

Бо мають право вік світити  

Я ж маю право на життя  

Я гідно мушу жити» 

 



Мета: створення системи підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формувань в 

учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за 

діяльністю школярів. Попередження злочинів і зростання злочинності серед неповнолітніх, формування 

відповідальності за свої вчинки, дотримання правил поведінки в школі та за її межами. Формування правової культури, 

прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів. Знання і дотримання у 

поведінці Законів України. Забезпечення правомірної поведінки. профілактика негативних явищ в учнівському 

середовищі; сприяння формуванню прагнення займати активну життєву позицію; розвиток ціннісного ставлення до 

власного здоров’я. 

№ Дата Захід Клас Відповідальні 

І. ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ ТА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 30.11-04.12 Тиждень профілактики СНІДу 5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи,  

педагог-

організатор 

2 Протягом тижня Виховні години та бесіди на одну із тем: «СНІД – загроза людству», 

«СНІД – небезпечна хвороба ХХІ ст.», «Ми проти СНІДу», «Ставлення 

оточуючих до ВІЛ-інфікованих людей». 

 Класні 

керівники 

3 Протягом тижня Перегляд відеофільму «СНІД – небезпечне захворювання» 1-11 Класні 

керівники 

4 До 02.12 Конкурс малюнків та плакатів «СНІДу – Ні!» 1-11 Кафедра 

художньо-

еститичного 

циклу 

5 Протягом тижня Написання попереджувальних диктантів про СНІД  1-11 Учителі-

філологи 

6 30.11 Знайомство із творчістю Назарія Яремчука на уроках музичного 1-11 Учитель 



мистецтва. музичного 

мистецтва 

7 06.12 Відзначення Дня Збройних Сил України. ІІ етап шкільної військово-

патріотичної гри «Сокіл («Джура»)». 

9-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи,  

педагог-

організатор 

8 03.12 Відкритий урок – зустріч до Міжнародного дня людей з інвалідністю 

«Ми всі рівні». 

5-11 Педагог-

організатор 

9 07-11.12 Всеукраїнський тиждень прав «Великі права маленької людини» 

 

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

учителі історії та 

права 

10 Протягом тижня «Всеукраїнський Урок “Права людини» з нагоди 

проголошення  Загальної  декларації прав людини. 

5-11 Учителі історії 

та права 

11 Протягом тижня  Виховні години «Права дитини – права людини», «Закон 

обов’язковий для всіх», «Я – громадянин правової держави», «Права і 

обов’язки громадян України». 

1-11 Класні 

керівники 

 

12 8-9.12 Всесвітній день футболу. Фоточелендж «Мій улюблений футболіст»  Учителі фізичної 

культури 

13 09.12 Книжкову виставку юридичної літератури «Шляхами правових 

знань». 

 Бібліотекар 

14 10.12 Перегляд відеороликів на тему: «Права і обов’язків дітей». 9-11 Учителі історії 

та права 

15 10.12 Брейн-ринг на правову тематику «Свої права ти добре знай, їх шануй 

і захищай». 

9-11  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


16 12.12 Заходи до 150-річчя нашої школи (за окремим плананом). 5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор 

17 14-18.12 Тематичний тиждень «Даруймо радість» 5-11 Вчителі 

українсь-кої 

мови та літ-ри 

18 Протягом тижня  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. Фотопанорама «Чорнобиль немає минулого 

часу» 

1-11 Педагог-

організатор 

19 Протягом тижня Конкурс на кращий новорічний дизайн класу 1-11 Класні 

керівники 

20 18.12 Свято Миколая (за окремим планом). 

 

5-8 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор 

21 Протягом тижня  Акція «Подаруй своє тепло» для дітей сиріт. 1-11 Педагог-

організатор 

22 Протягом тижня  Виставка Новорічних плакатів «З Новим 2021 роком!» 1-11 Класні 

керівники 

23 Протягом тижня  Конкурс на кращий новорічний дизайн класу. 1-11 Класні 

керівники 

24 21-25.12 Тиждень «Новорічне диво вже поряд».  Заступник 

директора з 



виховної роботи, 

педагог-

організатор 

25 Протягом тижня Новорічні свята  «Скоро, скоро на поріг прийде свято – Новий рік!». 8-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор, 

класні керівники 

26 23.12 Підсумки конкурсу на кращий новорічний дизайн класу.  Адміністрація 

школи 

27 До 25.12 Розробка плану зимових канікул.  Заступник 

директора з 

виховної роботи 

ІІ. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА З УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ 

1 07-11.12 Тиждень правознавства та превентивного виховання «Закон 

обов’язковий для всіх». 

 

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

учителі історії та 

права 

2 10.12 Бесіди, зустрічі з працівниками поліції, соціальних служб 

«Особливості відповідальності неповнолітніх». 

8-11 Класні 

керівники 

3 Протягом місяця Рейд-перевірка  умов  проживання  учнів,  схильних  до   

правопорушень. Операція  «Підліток».  

5-11 Класні 

керівники 

4 7-11.12 Вікторина «Чи знаєш ти закони?» 9-10 Бібліотекар 

5 Протягом місяця Провести просвітницько–профілактичні заходи з питань протидії 9-11 Класні 



торгівлі людьми  (за окремим планом). керівники, 

практичний 

психолог 

6 1- 12.12 Аналіз стану правопорушень у класах, школі. 5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

класні керівники 

7 ІV тиждень 
Аналіз зайнятості учнів у позаурочний та канікулярний час. 

5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

класні керівники 

8 Протягом місяця Аналіз  стану  відвідування  школи учнями. 5-11 Педагог-

організатор,  

класні керівники 

ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 

1 1.12 Бесіди до Міжнародного дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими 

людьми «Молодь проти наркоманії та СНІДу».  

5 –11  Кафедра 

природничих 

наук 

2 1-4.12 Відеолекторій «СНІД  -  хвороба людства». 9-11 Класні 

керівники 

3 1-5.12 Зустріч старшокласників з лікарем-дерматологом. 9-11 Медсестра,  

класні керівники 

4 7-11.12 Конкурс малюнків і плакатів «Моє здоров’я – моє майбутнє» 5-6 Учнівська рада 

5 ІІІ тиждень Розробка пам’яток з безпеки життєдіяльності для учнів під час 

зимових канікул. 

5-11 Класні 

керівники 

6 ІІІ тиждень Бесіда «Профілактика ГРВІ». 5-11  



 

7 23-25.12 Інструктажі з правил безпечної поведінки під час проведення 

новорічних свят та зимових канікул. 

5-11 Класні 

керівники 

8 ІІІ-ІV тижні Першість школи з баскетболу. 8-11 Учителі 

фізкультури  

 

9 ІІ тиждень Тренінг-курс «Сімейна розмова». 8-11 Практичний 

психолог 

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ 

1 7-11.12 Конкурс малюнків « Мої права у кольорах веселки». 7-8 Педагог-

організатор 

2 Протягом місяця Творчий звіт гуртків «Творчість нас єднає» (Звіт гуртківців за І 

семестр). 

5-9 Керівники 

гуртків 

 

3 Протягом місяця Участь у районних предметних олімпіадах. 6-11 Вчителі-

предметники 

V.   РОБОТА  З  АКТИВОМ  УЧНІВСЬКОЇ РАДИ ШКОЛИ  

1 До 25.12 Робота  з  комісією «Цікаві 

справи»  по  підготовці  до  проведення  новорічних  свят. 

5-11 Учнівська рада 

2 Протягом місяця Засідання учнівської ради з питань: 

- участі учнів у проведенні новорічних заходів; 

- випуску новорічних вітальних листівок; 

- новорічного оформлення приміщення гімназії та класних кімнат; 

- планування роботи на ІІ семестр. 

 Учнівська рада 

3 ІІІ тиждень Рейд «Сучасний школяр». 

Перевірка зовнішнього вигляду учнів. 

5-11 Міністерство 

«Дисципліна і 

порядок» 



4 28-30.12 Узагальнення результатів рейтингу класних 

колективів протягом І  семестру 

5-11  

VІ. РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ШКОЛИ,  БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

1 7-11.12 Засідання Ради школи  Рада школи 

2 7-11.12 Класні  батьківські  збори «Вимогливість батьків до дитини: «за» і 

«проти». 

 Класні 

керівники 

 

3 ІІ тиждень Засідання  батьківського  комітету школи «Морально–правове 

виховання в сім’ї» 

 Класні 

керівники 

4 І тиждень Координація співробітництва з дитячими заходами мікрорайону  5-11 Заступник 

директора з 

виховної роботи 

5 ІV 

 тиждень 

Проведення  консультацій  для  батьків. 

 

5-11 Класні 

керівники 

Практичний 

психолог 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,   

ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ 

1 21-25.12 Генеральне  прибирання  класних приміщень. 

Конкурс  на  кращу  класну  кімнату.  

5-11 Класні 

керівники 

2 Протягом місяця Акція  «Годівничка для синички». 5-7 Кафедра 

природничих 

наук 

 


