
 

Січень 

Велична і свята, моя ти, Україно! 

 1 тиждень (2-4, 8-

11) 

2 тиждень (14 - 18) 3 тиждень ( 21 – 25) 4 тиждень  ( 28 – 01.02) 

Основні виховні 

заходи та пізнавальна 

діяльність 

Проведення зимових 

канікул за окремим 

планом 

Районний етап Всеукраїнського 

відкритого конкурсу «Космічні 

фантазії» (РЦНТТУМ «Шанс») 

Відповідальні: вчителі 

української мови та 

літератури, образотворчого 

мистецтва, трудового 

навчання 

Тиждень історії ( за окремим 

планом) 

Відповідальний: вчитель 

історії 

 

Тиждень зарубіжної 

літератури ( за окремим 

планом) 

Відповідальні: вчителі 

зарубіжної літератури 

Патріотичне, 

національно - родинне 

виховання 

Виставка до Дня Соборності 

України: «Україна – це ми!» 

Відповідальний: заступник 

директора з виховної роботи 

 

День Соборності та Свободи 

України.  

Тематичний захід «Велична і 

свята, моя ти, Україно!  

Відповідальний: заступник 

директора з виховної роботи 

Години мужності по 

класах: «Крути: подвиг і 

трагедія» 

 

Міжнародний день 

пам’яті жертв Голокосту 

Відповідальні: класоводи 

та класні керівники 

 

Правове виховання та 

профілактична 

робота. Соціальний 

захист учнів 

Психодіагностика дітей 

переселенців за методикою 

Гільбуха «Мій клас» 

 

Відповідальний: психолог 

Проведення моніторингу з 

профілактичної та 

правовиховної роботи серед 

учнів 9-11 класів. 

Година спілкування «Без 

прав немає обов’язків» 

Відповідальні: психолог і 

соціальний педагог 



Фізичне виховання. 

Заходи охорони 

життя та здоров’я 

учнів 

Обласний конкурс плакатів  

«Безпека  дорожнього руху – це  

життя!». (ВЦТДЮ) 

Відповідальні: вчителі основ 

здоров`я, образотворчого 

мистецтва, соціально – 

психологічна служба 

Шкільні змагання з 

баскетболу 8-9, 10-11 класи 

 

Районні змагання з 

баскетболу. 

 

Веселі старти ( початкова 

школа) 

Екологічне виховання Природоохоронна акція «Годівничка»  

Відповідальні: класоводи, класні керівники, вчителі природознавства, біології, 

образотворчого мистецтва 

 

Юнацький фестиваль   «В об’єктиві натураліста»  

Тема: «Моя мала Батьківщина» (РЦЕНТУМ) 

 

Трудове виховання 

 

 Виготовлення годівничок 

Відповідальні: вчитель трудового навчання, класоводи 

Профорієнтаційне 

виховання 

Профорієнтаційні заходи  

,, Я майбутнє твоє, Україно “ 

Відповідальний: соціальний 

педагог 

Проведення дослідження за 

методикою визначення 

множинного інтелекту 

Вальтера Маккензі  (9 - і 

класи) психолог 

Індивідуальні 

консультації  з 

професійного 

самовизначення 
Відповідальний: 

соціальний педагог 

Робота з учнівським 

самоврядуванням 

Засідання комісії освіти та 

науки 

Засідання комісії преси та 

інформації 

Засідання комісії 

культури та дозвілля 

Методична робота з 

класними керівниками 

 «Здоров’я нації через освіту. 

Пріоритетним навчанням є 

навчання людини 

відповідального ставлення до 

власного здоров’я»  

 

Робота з 

батьківською 

громадкістю 

 Бесіди з батьками учнів, що схильні до правопорушень  

 



Лютий 

Ми – українці – велика родина, мова і пісня у нас солов’їні 

 1тиждень (4.02—8.02) 2 тиждень (11.02-15.02) 3 тиждень (18-22) 4 тиждень(25.02 -01.03) 

Основні виховні 

заходи та пізнавальна 

діяльність 

Тиждень іноземної 

мови 

Відповідальні: вчителі 

іноземної мови 

Свято Валентина. 

Пізнавально – розважальна 

програма 

Відповідальний: педагог-

організатор 

Свято мови приурочене до 

Міжнародного дня рідної 

мови ( 21.02) 

Відповідальні: вчителі 

української мови 

Вечір зустрічі 

випускників 

Відповідальний: педагог-

організатор 

 

Свято «В гостях у літа» 

Відповідальні: Зубко Л. 

М. 

Патріотичне, 

національно - родинне 

виховання 

Виставка  стіннівок  

«Україна – це Я, 

Україна – це Ти» 

Відповідальні: вчитель 

образотворчого 

мистецтва, педагог-

організатор 

Тематичні  бесіди 

«Афганістан болить в моїй 

душі…» Вшанування 

учасників бойових дій в 

Афганістані та на території 

інших держав. 

Відповідальні: класоводи, 

класні керівники 

День героїв Небесної Сотні  

Читання патріотичних 

віршів, присвячені воїнам 

захисникам  АТО, Небесній 

Сотні   

(20.02) 

Відповідальний: заступник 

директора з виховної 

роботи 

Години спілкування: «Ми 

– українці – велика 

родина, мова і пісня у нас 

солов’їні» 

Відповідальні: класоводи, 

класні керівники 

 

 

Правове виховання та 

профілактична 

робота. Соціальний 

захист учнів 

Урок-роздум  

„Естетика людських 

відносин і почуттів  ” 

Відповідальний: 

соціальний педагог 

Проведення анкетування  

«Мої права та обов’язки» 

Відповідальний: психолог 

Проведення бесід   

,, Наркоманія – ворог 

суспільства “. 

Відповідальні: вчитель 

основ здоров`я, класні 

керівники 

Психодіагностика дітей 

переселенців за 

опитувальником Айзенка 

«Типи темперамента» 

Відповідальний: психолог 

Фізичне виховання. 

Заходи охорони 

життя та здоров’я 

учнів 

Шкільні змагання з 

баскетболу  

Бесіди  з  учнями “Небезпека  передвесняного   

льоду  на  водоймах”. 

 

Шкільні турніри з шащок 

і шахів 

Екологічне виховання Години спілкування приурочені до Всесвітнього дня 

водно-болотних угідь 

Конкурс малюнків «Зоологічна галерея» 



Трудове виховання Бесіди «Берегти не тільки своє» 

 

 

 

 

Генеральне прибирання 

класних кімнат 

Профорієнтаційне 

виховання 

 Тест на професійну 

орієнтацію 8-11кл. 

(авторська розробка 

«Бібліотека шкільного світу»  

Індивідуальні консультації  з професійного 

самовизначення 

Робота з учнівським 

самоврядуванням 

Участь у семінарі – 

практикумі лідерів 

учнівського 

самоврядування 

 

Засідання комісії дисципліни 

та порядку 

Операція  „Зовнішній   

вигляд”.  

Засідання комісії здорового 

способу життя 

Засідання комісії 

культури та дозвілля 

Методична робота з 

класними керівниками 

 

 

 

 

Надання консультацій щодо виховної роботи в класах 

Робота з 

батьківською 

громадкістю 

Зустрічі з батьками учнів, які мають девіантну 

поведінку 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Березень 

Поезія - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі 

Ліна Костенко 

 

 1тиждень (04-07) 2 тиждень (11-15) 3 тиждень (18-22) 4 тиждень (25-29) 

Основні виховні 

заходи та пізнавальна 

діяльність 

Святковий концерт «Її 

величність - жінка… » 
Відповідальні: педагог-

організатор, вчитель 

хореографії 

 

Всесвітній день 

дитячого телебачення і 

радіомовлення. 

Відповідальні: вчителі 

інформатики 

Тиждень української мови та 

літератури. Вшанування 

пам`яті Тараса Шевченка ( за 

окремим планом) 

Відповідальні: вчителі 

української мови та 

літератури 

Інтелектуальна олімпіада  

Відповідальні: соціально-

психологічна служба 

Всесвітній День Землі (20.03). 

Тиждень географії ( за окремим 

планом) 

Відповідальні: вчитель 

географії 

Проведення весняних 

канікул за окремим 

планом. 

 

 

 

 

 

 

 

Патріотичне, 

національно - родинне 

виховання 

Виставка малюнків: 

краса природи в творах 

Тараса Шевченка 

Конкурс читців творів Т. Г. 

Шевченка 

Відповідальні: вчителі 

української мови та 

літератури 

Всесвітній День Поезії.(21.03) 

Свято поезії «Я, родина, 

Україна» 

Відповідальний: педагог-

організатор 

Правове виховання та 

профілактична 

робота. Соціальний 

захист учнів 

Години спілкування 

«Коли висохне останнє 

дерево і помре остання 

тварина, ви зрозумієте, 

що у Всевишнього для 

вас немає іншої Землі.» 

 

Години спілкування «Ми 

приходимо у світ для 

любові»  

 

Бесіда з дітьми-

переселенцями «Наше життя 

і майбутнє». 

Бесіди «Кримінальна 

відповідальність 

неповнолітніх»  

Фізичне виховання. 

Заходи охорони 

життя та здоров’я 

учнів 

Змагання з волейболу 

серед учителів та учнів. 

Тиждень безпеки руху. Бесіди на тему «Твоя безпека 

вдома». 

Екологічне виховання Участь у Районний етап Всеукраїнської Районний етап 



Всеукраїнській 

природоохоронній акції 

«Первоцвіт» 

акції «День зустрічі птахів» 

(РЦЕНТУМ). 
Всеукраїнського конкурсу 

малюнків «Зоологічна 

галерея»  

Трудове виховання 

  

Шкільна і районні виставки конкурс декоративно-

ужиткового мистецтва «Україна – рідний край» 

Шкільна виставка 

«Великоднє диво» 

Профорієнтаційне 

виховання 

Проведення 

анкетування серед 

учнів старшої ланки 

«Моя майбутня 

професія» 9-11 класи. 

Заняття з елементами тренінгу «Розвиток професійних 

знань» 

8-11 кл. 

Робота з учнівським 

самоврядуванням 

Засідання комісії освіти 

та науки 

Участь лідерів учнівського самоврядування –в РОД  

Педагог-організатор  

Методична робота з 

класними керівниками 

 Засідання метод об’єднання 

класних керівників. 

 

Робота з 

батьківською 

громадкістю 

Зустріч з батьками, діти 

яких мають девіантну 

поведінку. 

Консультації для молодих батьків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квітень 

Краса природи – це одне з джерел, що живить доброту, сердечність і любов. 

В.О. Сухомлинський 

 1тиждень (01-05) 2 тиждень (08-12) 3 тиждень (15-19) 4 тиждень (22-26) 

Основні виховні 

заходи та пізнавальна 

діяльність 

День сміху: свято 

гумору 

Відповідальний:  

педагог-організатор 

 

Міжнародний день 

дитячої книги – 

бібліотечний урок 

(02.04) 

Відповідальний:біблі

отекар школи  

Тиждень трудового навчання ( 

за окремим планом) 

Відповідальні: вчитель 

трудового навчання, класоводи 

Тиждень фізики (за окремим 

планом ) 

Відповідальні: вчителі 

фізики  

Заходи у зв’язку з 

роковинами 

Чорнобильської 

катастрофи /33 річниця/ 

Відповідальні: класні 

керівники 

Патріотичне, 

національно - родинне 

виховання 

Районна виставка-

конкурс писанок 

«Великоднє диво»  

(РЦТМ «Оберіг») 

Години спілкування «Здорова 

дитина – щаслива родина. 

Щаслива родина – успішна 

Україна» 

Шкільний етап 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

Виставка дитячих робіт 

«Великодні дзвони 

лунають – мир в Україну 

закликають» 

Правове виховання та 

профілактична 

робота. Соціальний 

захист учнів 

Психолого-

педагогічний аналіз 

контингенту дітей, 

схильних до 

правопорушень. 

Індивідуальні та групові 

консультації з педагогами 

«Робота з дітьми, які 

потребують підвищеної 

педагогічної уваги». 

Бесіда з дітьми-

переселенцями «Твоя 

безпека в твоїх руках». 

Аналіз роботи класних 

керівників з  дітьми 

пільгових категорій 

(сироти , напівсироти , 

діти позбавлені 

батьківського  

піклування ). 

Фізичне виховання. 

Заходи охорони 

життя та здоров’я 

учнів 

Всесвітній день 

здоров’я.(07.04) 

 

Години спілкування «Про 

особисту гігієну» 

Змагання з легкої атлетики на 

першість Києво-

Святошинського району серед 

загальноосвітніх шкіл району. 

Змагання «Старти надій» 

на першість Києво-

Святошинського району 

серед загальноосвітніх 

шкіл району 

Екологічне виховання Районні акції в рамках Всеукраїнського тижня охорони  Всеукраїнський конкурс «Гуманне ставлення до тварин» 



навколишнього середовища «День Землі», «День 

довкілля», «До чистих джерел», «Зробимо Україну 

чистою» (РЦЕНТУМ) 

Трудове виховання 

 

Акція «Зелений паросток майбутнього» Упорядкування   

пришкільної   

території,  насадження  

дерев  та  квітів.  

Профорієнтаційне 

виховання 

Методика 

О.Подмазіна 

«Опитувальник по 

професійному 

самовизначенні» 

Виховні години з професійного 

самовизначення «Світ 

професій» 

Групова психодіагностика учнів 9-х класів за методикою 

Клімова «Карта інтересів» 

Робота з учнівським 

самоврядуванням 

Засідання комісії 

дисципліни та 

порядку. 

Засідання комісії спорту та 

здорового способу життя. 

Засідання комісії преси та 

інформації. 

Районний етап обласного 

конкурсу на кращий 

суспільно значущий проект 

учнівського самоврядування 

(РМЦ) Педагог-організатор  

Засідання комісії трудові 

справи. 

Методична робота з 

класними керівниками 

 Бесіда «Робота класного 

самоврядування» 

  

Робота з 

батьківською 

громадкістю 

Зустрічі із батьками учнів, які часто пропускають 

уроки без поважних причин 

  

 

 

 

 

 

 



Травень 

— Знаєш, чому гарна пустеля? — спитав маленький принц.— Десь у ній 

ховаються джерела. 

Антуан де Сент-Екзюпері 

 1тиждень (02.05-

03.05) 

2 тиждень (06-11) 3 тиждень (13-17) 4 тиждень (20-24) 

Основні виховні заходи 

та пізнавальна 

діяльність 

 Міжнародні дні пам’яті та 

скорботи за загиблими під час 

Другої Світової війни. Участь 

закладів освіти у заходах з 

відзначення 74-ї річниці 

Перемоги над нацизмом в 

Європі та 74-ї річниці 

завершення Другої світової 

війни. Мітинг. 

Відповідальні: педагог-

організатор 

Свято «Прощавай, 

Букварику» 

Відповідальні: класоводи 1-А 

і 1-Б класів 

Свято «Прощавай, 

початкова школо!» 

Відповідальні: класоводи 

4-А і 4-Б класів 

 

 

Святкування останнього 

дзвоника  

Патріотичне, 

національно - родинне 

виховання 

Години спілкування 

«Шляхи мужності і 

слави». 

 

Година спілкування "Символи 

незалежної держави" 

День вишиванки. (16.05) 
 

Районний етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

 

Міжнародний день родини.  

День Європи в Україні  

День боротьби за права 

кримськотатарського 

народу  

День скорботи і пам’яті 

жертв депортації 

кримськотатарського 

народу 

Правове виховання та 

профілактична робота. 

Соціальний захист 

учнів 

 Групові бесіди превентивного характеру з 

важковиховуваними учнями 5-7 класів «Посієш звичку – 

пожнеш характер». 

 

Фізичне виховання. 

Заходи охорони життя 

та здоров’я учнів 

Обласний етап 

Всеукраїнського 

фестивалю дружин 

юних пожежників-

Футбольні змагання на кубок 

Мартинова. 

Тиждень  безпеки  руху  і 

попередження  

дитячого травматизму  

,, Мова  вулиці ” 

 



рятувальників спільно 

з ГУДСНС України у 

Київській області. 

( за  окремим  планом ). 

Екологічне виховання Години спілкування «Прибрався сам уранці — 

ретельно прибери і свою планету. 

Міжнародний день захисту 

клімату. 

 

 

 

 

Трудове виховання 

 

Догляд за квітниками. 

 

 

Профорієнтаційне 

виховання 

Виховні години з елементами тренінгу з 

професійного самовизначення  9,11 класи. 

Індивідуальні консультації  з професійного 

самовизначення 

 

 

Робота з учнівським 

самоврядуванням 

Засідання комісії 

культури та 

дозвілля. 

Засідання комісії спорту та 

здорового способу життя. 

Засідання комісії культури та 

дозвілля. 

Засідання комісії трудові 

справи. 

Методична робота з 

класними керівниками 

  Перевірка виконання планів виховної роботи за ІІ 

семестр. 

Робота з батьківською 

громадкістю 

Робота з батьками стосовно оздоровлення дітей під час літніх канікул. 

 

 

 


