
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма виховної роботи 

Михайлівсько-Рубежівської 

загальноосвітньої школи І– ІІІ ступенів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Програму створено у відповідності з  

документами: 
 

Міжнародні документи 

 

 Декларація прав людини 

 Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю 

Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року. 

  Конвенція ООН про права дитини  

 Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації 

найгірших форм дитячої праці 

 Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства  

 Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і 

розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в 

інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в 

м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року. 
  

Закони України 

 

Конституція (Основний Закон) України 

 

 «Про освіту»  

 «Про загальну середню освіту»  

 «Про позашкільну освіту»  

 "Про молодіжні та дитячі громадські організації" 

 "Про охорону дитинства" 

 "Про захист суспільної моралі" 

 "Про протидію торгівлі людьми" 

 "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" 

 

 

Укази Президента України 

«Про затвердження Національної  стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року"  

 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у 

суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 

15.03.2002 р. № 258/2002. 

 «Про Національну програму правової освіти населення» від 

18.10.2001 р. № 992/2001. 

 «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 

12.11.1999 р. № 1460/99. 

http://kr-admin.gov.ua/mol/molod/2.pdf
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=331
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=331
http://www.unicef.org/ukraine/convention_small_final.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_166
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_166
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_927
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_927
http://motorostroitel.com.ua/images/article/2014_04_17/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://motorostroitel.com.ua/images/article/2014_04_17/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://motorostroitel.com.ua/images/article/2014_04_17/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://motorostroitel.com.ua/images/article/2014_04_17/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf
http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258/2002
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258/2002
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258/2002
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992/2001
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992/2001
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1460/99
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1460/99


 

 

 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту 

багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.  

 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий 

спосіб життя - здорова нація» від 09.02.2016 року № 42/2016.  

 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 – 2020 роки» від 13.10.2015 №580. 

 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» 

від 25.08.2015 №501. 

 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.2015 

№ 5/2015. 

 «Про День Гідності та Свободи» від 13.11.2014 № 872.  

 «Про День Соборності України» від 13.11.2014 № 871.  

 «Про День захисника України» від 14.10.2014 № 806.  

 «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на 

період до 2020 року» від 27.09. 2013 № 532/2013.  

 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року» від 5.06.2013 №3 44/2013.  
 

Розпорядження, Постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів 
України 

 

 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад» 

 «Про Програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243. 

 «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 

25.09.1999 р. № 1768. 

 Постанова від 12.05.2015 р. № 373-VIII «Про вшанування героїв 

АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді». 

 Розпорядження від 27.08.2010 року №1718-р «Деякі питання 

військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів».  
 

Загальнодержавні програми 

 

Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року (затверджено 
24.02.2016 р. № 113-р). 

 

Концепції 
 

 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді  

 Концепція Державної соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року (схвалено 07.10.2015 р. № 1053 -р). 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1396/2000
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1396/2000
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/42/2016/conv
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/42/2016/conv
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/42/2016/conv
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/872/2014
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/871/2014
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/806/2014
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/532/2013/conv#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/532/2013/conv#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/243-2001-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1768-99-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1768-99-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/373-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/373-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/373-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1718-2010-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1718-2010-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1718-2010-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1053-2015-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1053-2015-%D1%80


 

 

 Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2016-2020 роки (схвалено 30.09.2015 р. № 1018-р). 

 Концепція екологічної освіти України 

 Концепція превентивного виховання  

 Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя у дітей та підлітків  

 Концепція художньо-естетичного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах  

 Концепція сімейного виховання в системі освіти України 

«Щаслива родина» на 2012-2021 роки 

 Концепція громадянського виховання особистості в умовах 

розвитку Української державності  

 Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя у дітей та  молоді, затверджена наказом Міністерства освіти 

і науки України від 21.06.2004 року № 605.  
 

Міністерство освіти і науки України 

 

 Положення про організацію фізичного виховання і масового 

спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно -технічних 

навчальних закладах України.  

 Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в 

навчальних закладах України. 

 Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з 

педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної 

освіти. 

 Рекомендації щодо планування роботи класного керівника 

навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти.  

 Положення про класного керівника навчального закладу системи 

загальної середньої освіти . 

 Про затвердження Змін до «Положення про класного керівника 

навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489 . 

 Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1 -11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1018-2015-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1018-2015-%D1%80
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-148b3b2021c2c
http://tetiiv4school.com.ua/chrome-extension:/gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html
http://tetiiv4school.com.ua/chrome-extension:/gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html
http://tetiiv4school.com.ua/chrome-extension:/gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html
http://tetiiv4school.com.ua/chrome-extension:/gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html
http://tetiiv4school.com.ua/chrome-extension:/gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html
http://www.ippobuk.cv.ua/index.php/2012-06-05-19-23-23/417--q-q
http://www.ippobuk.cv.ua/index.php/2012-06-05-19-23-23/417--q-q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fschool84.edu.kh.ua%2FFiles%2Fdownloads%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%2520%25D0%25B2%2520%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2585%2520%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2583%2520%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596.doc&ei=E7jCU_LVNKj_ygOYyIDAAg&usg=AFQjCNE-SedJrM6OZy8eZOaiak8k2lUCRQ&bvm=bv.70810081,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fschool84.edu.kh.ua%2FFiles%2Fdownloads%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%2520%25D0%25B2%2520%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2585%2520%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2583%2520%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2597%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596.doc&ei=E7jCU_LVNKj_ygOYyIDAAg&usg=AFQjCNE-SedJrM6OZy8eZOaiak8k2lUCRQ&bvm=bv.70810081,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fprofosvitakm.at.ua%2FPsisholog%2F5.7.doc&ei=Fq_CU-iKG4b9ywOz5oFg&usg=AFQjCNH4X-50V2c8_dEVL0jst_9AsEILSw&bvm=bv.70810081,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fprofosvitakm.at.ua%2FPsisholog%2F5.7.doc&ei=Fq_CU-iKG4b9ywOz5oFg&usg=AFQjCNH4X-50V2c8_dEVL0jst_9AsEILSw&bvm=bv.70810081,d.bGQ&cad=rja
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Виховання молодого покоління – це не лише система цілеспрямованого й 

планомірного формування світогляду, ціннісних орієнтацій, 

почуттів, волі й характеру молоді, але й адаптація її в соціальному 

середовищі. Виховувати дитину – це, передусім, знати її душу, 

бачити й відчувати її індивідуальний світ. Цілий ряд різноманітних 

виховних заходів  націлений саме на те, щоб викликати в дітей 

почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них естетичні 

смаки, розкривати нові таланти. 

 

Розділи програми розраховані на учнів з 1 по 11 клас. 

Протягом дії програми можливі зміни та доповнення. 

 

   2. Мета виховної програми школи : 

1.Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для 

всебічного розвитку особистості, формування навичок здорового способу 

життя, громадянськості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, 

саморозвитку, самовиховання. 

2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню 

загальношкільного  колективу та прикрашають його життя. 

3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного 

компетентно і з повною віддачею займатись здійсненням виховної діяльності та 

ефективно вирішувати питання виховання школярів. 

 

          Відповідно до Програми освітній процес спрямований на виховання 

громадянина, покликаного усвідомлювати себе часткою своєї родини, школи, 

села, держави, всесвіту, здатного спираючись на досвід поколінь, розбудовувати 

суверенну Україну, маючи при цьому високий рівень інтелекту, правової, 

екологічної культури, гарно володіти державною мовою, толерантно ставитись 

до культур інших народів, які проживають на території України. 

 

             Головними завданнями виховної програми є: 

 створення відповідного середовища, яке б сприяло успішному 

здійсненню виховання; 

 побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям 

та інтересам особистості, сприяє підвищенню рівня громадянського 

виховання; 

 допомога учням пізнати моральне та етичне вчення, відчути себе 

громадянином, самовдосконалюватись, щоб самореалізуватись; 

розвиток інтелектуальної сфери; 

 формування правової та національної свідомості, оволодіння державною 

мовою, знання і виконання Конституції; 

 вивчення основних положень Декларації прав людини та Конвенції про 

права дитини; 



 

 

 вироблення свідомого ставлення до праці, науки, символів, які оточують 

людей; 

 впровадження активних форм і видів діяльності школяра; 

 зближення сімейного та шкільного виховання; 

 науково-педагогічні та психологічні принципи здійснення наукового 

прогресу. 

 

Вирішення завдань виховної  програми школи здійснюється за   

напрямами : 

Національно-патріотичне виховання. 

Моральне виховання. 

Художньо-естетичне виховання. 

Фізичне виховання  

Пропаганда здорового способу життя 

Екологічне виховання. 

Правове виховання. 

Родинно-сімейне виховання 

Трудове й професійне виховання. 

Розвиток самоврядування 

Національно-патріоти́чне вихова́ння 

Мета: планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у 

вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини 

та до представників спільних культури або країни. Таке виховання включає 

розвиток любові до України, національної самосвідомості й гідності; 

дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за 

природу рідної країни; потребу зробити свій внесок у долю Батьківщини; 

інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення праці на благо рідної 

країни, її народу. 

ФОРМИ РОБОТИ: 

 виховні бесіди; 
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 години спілкування ; 

 місячник патріотичного виховання; 

 уроки мужності, уроки солдатської слави за участю ветеранів Другої 

світової війни; 

 загальношкільна акція «Пам'ять»; 

 круглі столи; 

 конференції; 

 святкова  програма «Для вас, ветерани»; 

 розважальні конкурсні програми, присвячені Дню Збройних сил та Дню 

захисника Вітчизни   

 відвідування музеїв історії України у Другій світовій  війні, Збройних 

Сил України, Прикордонних військ України, Центрального музею  МВС 

України; 

 спартакіада допризовників; 

 зустрічі юнаків з військовослужбовцями. 

Моральне виховання 

Мета: прищеплення і розвиток моральних почуттів, потреби поводити 

себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві; формування 

цілісної  моральної  особистості,  яка  включає  такі гуманістичні 

риси,  як  доброта,  чуйність,  милосердя,  увага,  толерантність, 

совість,  чесність,  справедливість,  людська  гідність,  повага і любов до людей, 

правдивість і скромність, сміливість і мужність.  

Зміст морального виховання включає принципи,  норми,  правила моралі та 

прогресивні традиції,  які становлять частину  духовного 

життя   народу.   Це  народні  традиції,  шанобливе  ставлення  до Батьківщини, 

суспільства, праці, до людей і самих себе. 

 

ФОРМИ РОБОТИ: 

-    години спілкування; 

-    виховні бесіди; 

-    районний проект «Від серця до серця» 

-    місячник морального виховання; 

-    участь у Всеукраїнських акціях «Колосок пам´яті», «Голодомор 1932-1933 

років», «Україна пам’ятає», «Запали свічку пам´яті»; 

-    святкування українських народних свят «Різдва Христового», «Великодня», 

«Покрови»; 

-    заходи до Дня пам´яті аварії на ЧАЕС; 

-    загальношкільна акція «Турбота», присвячена Дню інвалідів; 

-    загальношкільна акція «Подаруй книгу другу», присвячена Всесвітньому 

дню бібліотек. 



 

 

Художньо-естетичне виховання 

МЕТА: формування   основ естетичної  культури,  естетичних норм і 

принципів,  переконань та 

ідеалів,  естетичного  сприймання  та  емоційного   ставлення   до 

прекрасного,  духовне збагачення учнів,  розширення їх світогляду, оволодіння 

цінностями і знаннями в галузі світового  та  народного 

мистецтва,   музики,   архітектури,   побуту,  ремесел;  озброєння 

школярів  естетичними  знаннями,   виховання   художнього   смаку, 

вироблення  естетичної  активності,  бажання  вносити  прекрасне у життя, 

примножувати культурно-мистецькі надбання народу. Розвиток в учнів власних 

спостережень,  пізнавальних  інтересів  у  певній  галузі знань до 

технічної   творчості,   моделювання,   винахідництва, сприяння 

інтелектуальному,  емоційному  та  естетичному  розвитку школярів, уміння 

бачити  пізнавальні  проблеми  у сфері  науково-технічної, художньої, 

декоративно-прикладної творчості, еколого-натуралістичній, туристсько-

краєзнавчій, фізкультурно-спортивній діяльності. 

 

ФОРМИ РОБОТИ: 

 виховні бесіди; 

 виховні години; 

 місячник художньо-естетичного виховання; 

 виставки художніх робіт учнів; 

 концертні програми; 

 загальношкільні свята; 

 концерт «Наші таланти»; 

 шкільний театр; 

 відвідування учнями музеїв, театрів, виставок, Національного цирку; 

 робота гуртків художньо-естетичного спрямування; 

 організація роботи гуртків за інтересами; 

 залучення дітей до участі у шкільних, районних, міських конкурсах, 

фестивалях, виставках; 

 сприяння поширенню учнівських робіт у засобах масової інформації; 

 персональні виставки-презентації  творчих робіт учнів; 

 конкурси читців, вокалістів, хореографічної майстерності; 

 зустрічі з творчими людьми; 

 залучення творчо обдарованих дітей до участі у шкільних заходах; 

 ярмарок талантів; 

 галерея дитячих робіт; 



 

 

 заохочення обдарованих дітей (нагородження грамотами, подяками, 

дипломами) 

Фізичне виховання 

Фізичне виховання — система заходів, спрямованих на зміцнення 

здоров'я людини, загартування її організму, розвиток фізичних можливостей, 

рухових навичок і вмінь. Його завданням є створення оптимальних умов для 

забезпечення оптимального фізичного розвитку особистості, збереження її 

здоров'я, отримання знань про особливості організму, фізіологічні процеси в 

ньому, набуття санітарно-гігієнічних умінь та навичок догляду за власним 

тілом, підтримання і розвиток його потенціальних можливостей. 

 

Форми роботи: 

 уроки з фізичної культури, 

 фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі шкільного дня (ранкова зарядка, 

фізкультурні хвилинки під час уроку, ігри та вправи на перервах і в 

режимі подовженого дня), 

 позакласна спортивно-масова робота (заняття в гуртках фізичної 

культури і спортивних секціях, спортивні змагання). 

До основних засобів фізичного виховання в школі належать: 

 теоретичні відомості (гігієна загальна і фізичних вправ, відомості, необхідні для 

самостійних занять фізичними вправами); 

 заняття гімнастикою (вправи, що сприяють загальному фізичному 

розвитку школярів: загальнорозвиваючі, вправи на формування 

правильної постави, акробатичні, танцювальні вправи, вправи на 

розвиток рівноваги, опорні стрибки); 

 рухливі ігри (розвиток в учнів кмітливості, спритності, швидкості дій, 

виховання дисциплінованості); 

 спортивні ігри (баскетбол, волейбол, футбол). 

Пропаганда здорового способу життя 

Мета: забезпечення повноцінного 

розвитку  дітей  і  молоді,  охорони  та 

зміцнення   їхнього   здоров'я,   формування  фізичних  здібностей 

особистості,  гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних 

заняттях  фізичною культурою і дотриманні режиму дня,  у прагненні 

до  оволодіння  санітарно-гігієнічними   знаннями   і   навичками, 

утвердження  здорового способу життя,  формування вміння правильно 

поводитись у критичних життєвих  ситуаціях  і  надавати  необхідну 

допомогу собі та оточуючим; використання історичного національного 



 

 

досвіду  здорового  способу  життя;  формування  рис  лицарства  і 

мужності, самовдосконалення тіла й духу. 

 

ФОРМИ РОБОТИ: 

*  виховні години; 

*   виховні бесіди; 

*   місячник здорового способу життя; 

*   День здоров´я; 

*   лекції за участю лікарів; 

*   круглі столи за участю медичних працівників 

*   перегляд документальних фільмів; 

*   загальношкільна акція «Не пали!»; 

*   заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 

*   спортивні змагання; 

*    виставки літератури, творчих робіт; 

*   оформлення тематичних стендів постійного і змінного характеру; 

*   групи здоров´я, спортивно-хореографічні групи. 

Екологічне виховання 

Мета: забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про 

взаємозв'язок природи іі суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне 

значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, 

сформувати розуміння, що природа - це першооснова існування людини, а 

Людина - частина  природи,  виховати  свідоме  добре  ставлення  до  неї, 

почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і 

загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо охорони та 

перетворення оточуючого середовища, виховувати любов до рідної природи. 

 

ФОРМИ РОБОТИ: 

 

-    акція «Зелений клас»; 

-    виставка  «Мій домашній улюбленець»; 

-    акція «Посади своє дерево»,  

-    районні акції: «Галерея кімнатних рослин», «Парад квітів біля школи», 

«Допоможи птахам  узимку», «Птах року», «Збережи ялинку», «Годівничка»; 

-    Всеукраїнська акція «Зелений паросток майбутнього»; 

-    відвідування Будинку природи, зоологічного музею, Національного музею 

«Чорнобиль», зоопарку,  Водного інформаційного центру; 

-    Свято осені, свято «Зустріч весни»; 

-    виставки ікебан «Дари осені»; 

-    захист екологічних проектів; 

-    створення куточків живої природи; 

-    відзначення Дня води, Дня Землі. 



 

 

Родинно- сімейне виховання 

Мета: гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в 

існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу, формування у 

дітей моральних цінностей з позиції її добра, справедливості, правди, 

людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у сім'ї та гуманних взаємин 

між членами кожної родини, важливості ролі сім'ї у житті суспільства, 

створення сприятливої трудової атмосфери в сім'ї, виховання національної 

свідомості і самосвідомості, культури поведінки в сім'ї, залучення до традицій 

родинно-побутової культури українців, активної участі у всенародних і 

сімейних святах. 

 

ФОРМИ РОБОТИ: 

 виховні бесіди; 

 виховні години; 

 місячник родинно-сімейного виховання; 

 круглі столи «Ми усі одна сім´я» (1-11 класи), «Крок назустріч» (1-4 

класи); 

 родинні свята «Від серця до серця хай іде доброта», «Зоряний олімп», 

«Свято матері»; 

 спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім´я»; 

 загальношкільні родинні свята «День знань», «Останній дзвоник», 

«Випускний вечір», «Знайомство з першою вчителькою», «Дні відкритих 

дверей» для батьків; 

 персональні виставки творчих робіт батьків. 

Трудове виховання 

Мета: формування    творчої 

працелюбної   особистості,   виховання  цивілізованого  господаря, 

свідомого  ставлення  до  праці  як  вищої   цінності   людини   і 

суспільства,  готовності  до  життєдіяльності  і  праці  в  умовах ринкових 

відносин,  формування в учнів розуміння  загальних  основ 

сучасного  виробництва,  вміння  включатись у виробничі відносини, 

виховання    дисциплінованості,    організованості,    бережливого ставлення до 

суспільної і приватної власності, природних багатств. 

ФОРМИ РОБОТИ: 

 місячники благоустрою; 



 

 

 організація чергування по школі та в класі; 

 санітарні дні; 

 День довкілля; 

 робота гуртків трудового спрямування; 

 книжкова лікарня; 

 вивчення українських народних ремесел; 

 профорієнтаційні екскурсії на підприємства 

 

 

 

 

   

 

 

     

 

 

 


