
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Аналіз виховної роботи за 2017-2018 навчальний рік 

          Основною метою виховної роботи є виховання особистості учня, 

розвиненої духовності, моральної естетичної, правової, екологічної культури, 

прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і 

професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки. 

      В основі завдань і принципів виховної діяльності лежать такі види 

виховання: 

 громадянське виховання; 

 національно-патріотичне виховання; 

 морально-етичне виховання; 

 правове виховання; 

 художньо-естетичне виховання; 

 військово-спортивне і фізичне виховання; 

 трудове виховання; 

 професійна орієнтація молоді; 

 екологічне виховання. 

        Виховна робота у  школі здійснюється на основі Програми «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» за 

такими напрямами:  

1. Ціннесне ставлення до себе. 

2. Ціннесне ставлення до сім’ї, родини, людей. 

3. Ціннесне ставлення до праці. 

4. Ціннесне ставлення до природи. 

5. Ціннесне ставлення до мистецтва. 

6. Ціннесне ставлення особистості до суспільства і держави. 

           Протягом навчального  року  виховна робота проводилася згідно 

робочого плану школи.  

Також протягом цього семестру були проведені предметні тижні та декади. 

Предметні тижні проводилися за окремим планом. 

 З метою формування в учнів ціннісного ставлення до себе, до свого 

здоров’я було проведено профілактичну роботу. Класними керівниками та 

класоводами проводилися бесіди щодо здорового способу життя, інструктажі. 

Учні підготовляли стінівки «Ми за здоровий спосіб життя»; «Скажемо ні 

шкідливим звичкам». 

 Щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

проводилися ряд заходів: виховні години «Будь уважним на дорозі», бесіди  «Я - 

водій-пішохід-пасажир», виставка малюнків «Безпека на дорозі», в  щоденники 

учням були прикріплені пам’ятки з правил дорожнього руху. По школі також 

були розвішені знаки дорожнього руху з метою кращого запам’ятовування 

учнями правил на дорозі. У молодшій ланці була проведена виховна година  

«Правила дорожнього руху та безпечна поведінка на вулицях та дорогах» та 

екскурсія до проїзджої частини. 

 До Всеукраїнського дня боротьби із СНІДом були підготовлені 

інформаційні листівки та представлені на загальношкільній лінійці. Проводилися 

тематичні класні години та учнями були підготовлені плакати.  

У рамках акції «16 днів проти насильства» був оформлений інформаційний 

стенд та учні 8-11 класів представили міні розповіді про види насильства.  



 

Була проведена профілактична робота. Класними керівниками та 

класоводами в рамках місячника «Охорони життєдіяльності» проводилися класні 

години щодо здорового способу життя, правил дорожнього руху, правил гігієни. 

До Дня безпечного інтернету були проведені тематичні класні годити, та 

вчителями інформатики надані поради безпечного користування інтернетом. 

 Щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму в 

рамках  тиждня дорожнього руху проводилися ряд заходів з даної теми.  

Також у стінах нашої школи проходив Всесвітній день здоров’я. Цього дня 

учні 4 класу прийняли участь у естафеті та переглянули відеоролики як берегти 

здоров’я. 

   З метою формування в учнів ціннісного ставлення до людей, сім’ї, родини 

було проведено комплекс заходів. До Міжнародного дня людей похилого віку 

учні відвідали вчителів-пенсіонерів. Також діти допомагають ветеранам по 

господарству.  

До Міжнародного Дня толерантності проходив конкурс малюнків у 5-6 

класах «Толерантність шлях до успіху», у 9-му класі пройшов тренінг «Бути 

толерантним престижно», а також учнівське самоврядування провело 

опитування «Чи знаєте ви що таке толерантність?» та кожному касу на 

завершення надали рецепт «Толерантності» який допоможе бути більш 

толерантним людьми.  

З нагоди відзначення Міжнародного дня інваліда в школі проходив день 

«Підтримай ближнього» 

Проводилася акція «Серце до серце», під час якої було учнями зібрано 

кошти для дитини зі школи  зі сімї Герасимчук. 

До 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні учнями 1-

11 класів були відвідані учасники війни та їхні сім’ї.  

В рамках декади «Родинного виховання» проходили виховні години, а 

також свято матері яке підготували учні  1-4 класу, на якому були присутні 

найрідніші їм люди, це їхні батьки. 

           З метою формування ціннісного ставлення до природи протягом 

навчального року було організовано туристичний похід із учнями 1-4-го класів 

до селі та в жіночий монастир с.Стальнівці.  

У період осінь- весна у школі  проходять «Трудовий десант» в якому 

приймають  участь учні 1-11 класів. До місячника екологічного виховання було 

проведений конкурс осінніх композицій «Дари природи». Всі класи показали 

гарний результат за що отримали подяки. 

На початку навчального року еко-команда сталого розвитку закликала 

менше палити багаття та не задимлювати повітря. До нового року вони також 

показали міні театралізований виступ, в якому закликали не рубати ялинки, 

берегти природу. До новорічних свят відбулася виставка дитячих робіт «Замість 

ялинки-креативна композиція».         

  У квітні місяці стартувала акція «Школі на згадку». В рамках даної акції 

учні зі своїми наставниками вчителями висаджували шкільний сад.  

У ІІ семестрі  проходив «Трудовий десант» в якому приймали участь 1-11 

класі під гаслом «Зроби Україну чистою!».       

       З метою формування ціннісного ставлення особистості до 

суспільства і держави пройшли наступні заходи: 



 

 Перший урок – «Україна-рідний край». 

До дня захисника України проходила акція  

 «Напиши листа воїну АТО-нашому захиснику» та  

 «Ігри патріотів». 

До дня гідності та свободи учнями 11-го класу була проведена відкрита 

виховна година. До цього ж дня учні 8-го класу переглянули фільм «Майдан 

2013 року».  

До дня Київщини учні 11-го класу підготували виховну годину «Київщина 

– Земля героїв», та 8-й клас брей-ринг «Знавці Київщини». 

До Дня пам’яті жертв голодомору був організований та проведений 

загальношкільний захід який підготували учні 7-го класу. 

До Дня Святого Миколая проходила акція «Подарунок на Святого 

Миколая» в якій прийняли участь учні нашої школи. 

         В ці скрутні часи для нашої країни ми також допомагаємо воїнам 

АТО. 

Була проведена лінійка-реквієм «Герої не вмирають» до річниці подій на 

майдані яку підготували учні 10-11 класу. Також з мето вшанування пам’яті 

загиблих героїв проходила Акція «Запали свічку пам’яті» та флеш-моб під час 

якого учні вигукували гасла, які звучали на майдані 2014 року та заспівали Гімн 

України. 

Класними керівниками та класоводами  були проведені виховні години 

«Крим – Україна. Патріотизм не вбито» - До Дня початку кримського спротиву. 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 

річниці виведення військ із Афганісану учнями 9 класу була  підготовлена та 

проведена лінійка-реквієм. 

Під час Шевченківських свят у 3 класі була проведена відкрита виховна 

година «Поетичний віночок Кобзареві». Також пройшов конкурс читців творів 

Т.Шевченка між учнями 1-11 класів. Також відбулося Шевченківське читання у 

бібліотеці, в якому прийняли участь учні 10 класу. 

Заходи до 32-ї річниці Аварії на ЧАЕС проходили за окремим планом. 

Виховний захід «Дзвони Чорнобиля» для учнів 5-11 класів підготували учні 8 

класу. 

9 травня – відбувся мітинг з нагоди 73-ої річниці Перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні. 

З метою формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва були 

проведені такі заходи: шкільне свято День писемності – пройшов брей-ринг для 

учнів 5-7 класів, та флешмоб для учнів 7-11 класів. Також: 

 Свято 1 дзвоника; 

 Святковий концерт до Дня вчителя; 

 Конкурс «Міс осінь» для учнів 1-4 класів; 

 «Міс тта Містер школи» для учнів 7-11 класів; 

 Свято Святого Миколая; 

 До Нового року - новорічна казка на новий лад. 

Питання організаційної роботи школи з правороз’яснювальної та виховної 

роботи щодо профілактики та попередження правопорушень в учнівському 

середовищі вивчались на засіданні Ради школи, проходить виховна робота з 

даної теми. 



 

Був проведений захід до Дня рідної мови. В першу неділю лютого був 

проведений традиційний вечір зустрічі випускників «У школу як у казку 

повернімось». До Дня закоханих  організований та проведений розважальний 

вечір «Ідеальна пара-2018». 

У стінах нашої школи до 8 Березня відбувся святковий концерт, який 

підготували учні 1-11 класів. Цікаве та пізнавальне свято Масляної пройшло у 6 

класі. До тижня біології відбувся позакласний захід «Що? Де? Коли?» для учнів 

7-9 класів.  

1 квітня в школі пройшов День гумору. В 1  класі на завершення ІІ 

семестру відбулося свято «Прощавай букварику». 

Під час Великодніх свят проходила акція «Прикрась великоднє дерево» з 

метою об’єднання нашої шкільної родини. 

  Робота з батьками та громадкістю. Протягом навчального  року  велася 

роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення 

належних умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх дітей. Також 

відбулися загальношкільні батьківські збори. По класах проходили тематичні 

батьківські збори. Протягом навчального  року  продовжувалася вестися 

роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення 

належних умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх дітей. 

 

          Збереження життя та здоров’я учнів 

Формування здорового способу життя є одним з найважливіших завдань 

школи. Класні керівники та класоводи проводять з учнями виховні години, 

бесіди, години спілкування згідно з виховними планами роботи. На уроках 

своєчасно проводяться фізкультхвилинки, які допомагають відпочити учням та 

краще сприймати учбовий матеріал.  

Проводилась роз’яснювальна робота з попередження всіх випадків 

дитячого травматизму, вивчалися питання безпеки дорожнього руху, на заняттях 

з «Основ здоров'я» та позаурочних заходах. 

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» в школі було 

організовано гаряче  харчування учнів 1-11 класів.  

У школі був проведений єдиний урок з правил дорожнього руху «Безпечна 

дорога від школи додому», про що записано на відповідних сторінках журналу 

та у щоденниках учнів. Розроблено і виконано ряд заходів щодо проведення 

місячника безпечного руху «Увага! Діти на дорозі». Виготовлено маршрутні 

листи і вклеяно в щоденники кожному учню. В класних куточках поміщена 

інформація про дорожній рух. 

Також були проведені виховні години з безпеки дорожнього руху «Будь 

обережним на дорозі», індивідуальні бесіди з учнями та екскурсія-тренінг «Як 

уникнути небезпеки на дорогах нашого села».  

В початковій школі учні 1-4 класів із класоводами було ппереглянуто 

відеофільм  «Уроки мудрої сови». 

Проведено заняття на майданчику з вивчення правил дорожнього руху. В 

шкільній бібліотеці підібрано літературу та впорядковано куточок «Правила 

дорожнього руху».  



 

Формування ціннісного відношення до фізичного «Я» здійснювалося на 

уроках фізичної культури. Дня партизанської слави. Відбулися спортивні 

змагання: «Козацькі забави» серед учнів 2-4 класів (вересень, квітень) 

У щоденниках учнів вклеєні пам'ятки про безпечну поведінку, про 

безпечну дорогу зі школи додому, в класах оформлені куточки з техніки безпеки. 

Класними керівниками зроблені записи у щоденниках учнів та у класних 

журналах на сторінці по попередженню усіх видів дитячого травматизму. 

У школі проводилась певна робота щодо правової освіти, а саме: 

проводилися бесіди на морально – етичні теми, розглядаються питання про 

шкідливість тютюнопаління, наркоманії, токсикоманії, пиятства, та алкоголізму, 

про необхідність ведення здорового способу життя. 

Проводилась зустріч учнів з представниками кримінальної міліції, які 

проводили цікаві бесіди з учнями  8 – 11 класів. 

Класними керівниками проводяться індивідуальні бесіди з учнями , що 

потребують підвищеної педагогічної уваги, з правового та морально – етичного 

виховання, відвідуються сім’ї. 

У школі створений банк учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги 

Учнівське самоврядування 

За підсумком роботи учнівського самоврядування 2017-2018 н.р. школа 

забезпечувала розвиток діяльності дитячої громадської організації учнівського 

самоврядування - координаційного комітету. 

Основним завданням  координаційного комітету  є : 

1. Забезпечення  постійного функціонування системи співробітництва 

учителів та учнів у питаннях життєдіяльності школи; 

2. Формування  в учнівської молоді навичок  роботи у вирішенні проблем 

шкільного життя ; розвивати ініціативу, творчість, наполегливість у 

досягненні мети; 

3. Виховування  у школярів почуття патріотизму, національної свідомості, 

гідності на кращих традиціях українського народу.  

    В діяльності учнівської організації використовувались різноманітні  

форми роботи, які спрямовані на розвиток різних інтересів і здібностей дітей; 

враховувались виховні та організаційно – педагогічні задачі; матеріали, поради, 

рекомендації Р М К з виховної роботи; передовий досвід країни; традиційні 

свята навчального року; події, факти, пов’язані з життям і діяльністю видатних 

людей; традиції школи; пропозиції педагогів, учнів, батьків. 

Традиційним стало оформлення шкільних стіннівок до предметних тижнів, 

традиційних свят, подій. 

Робота проводилась за різними орієнтирами виховання: -  ціннісне 

ставлення до природи -ціннісне ставлення до себе -ціннісне ставлення до праці – 

-ціннісне ставлення до культури і мистецтва  - фестиваль композицій - ціннісне 

ставлення особистості до суспільства і держави. 

Різноманітні конкурси, заходи, акції, флеш-моби, виставки, вікторини, 

фестивалі, святкові програми, усні журнали, спортивні естафети, змагання, 

інтелектуальні ігри, науково - практичні конференції,  тематичні вісники, газети, 

екскурсії, паходи - всі  ці  заходи сприяли тому, що діти вчились співпрацювати 

один з одним, працювати з літературою, гуртувались за інтересами, що 

допомагало в виконанні виховного плану. 



 

Відрадним є те, що учні брали активну участь у підготовці та проведенні 

загальношкільних свят, які допомагають формувати в дітей загальнолюдські 

цінності, виховувати активного громадянина - патріота незалежної України на 

основі вивчення та відродження національних традицій українського народу. 

Хотілось би щоб коло активних учнів розширювалось, діти свідомо 

підключались до шкільних заходів та пропонували свої. А це залежить і від 

діяльності педагогів, то є над чим попрацювати. Необхідно більш досконало 

вивчити інтереси учнів. 
 

 

 

 

Виховна проблема школи: 

 

«Формування в учнів 

національної 

свідомості,громадянської 

позиції, 

загальнолюдської моралі та 

культури» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
№ 

з\п 

 

Зміст діяльності 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

 

Примітки 

1. 

 

Скласти план виховної роботи на 2018 – 

2019 н. р. 

 

серпень 

 

педагог - 

організатор 

 

2. Організація учнівського 

самоврядування: 

- в класах;  

- по школі. 

 

до 07. 09  класні керівники 

педагог - 

організатор 

 

3. Оформлення класних 

куточків,куточків „Охорони праці” і "Я 

маю право..." 

 

 до 20.09. класні керівники 

 

Вчитель права 

 

4. Організація чергування по школі : 

вчителів та учнів 

 

до 07.09. педагог -

організатор 

 

5. Провести нараду з класними 

керівниками з питань планування 

виховної роботи на навчальний рік 

 

до 07.09. ЗДНВР   

6. Провести громадський огляд умов життя 

і виховання учнів 

 

до 17.09. класні керівники, 

соц. педагог 

 

7. Організація роботи школи щодо 

виявлення та допомоги дітям, що 

потребують особливого психолого- 

педагогічного супроводу 

 

протягом 

місяця 

Адміністрація 

Психолог 

 

8. Організувати роботу методичного 

об’єднання класних керівників. 

 

до 19.09 ЗДНВР  

9.  З’ясувати контингент учнів шкільного 

віку в мікрорайоні школи з метою 

виявлення учнів не охоплених 

навчанням. 

 

протягом 

місяця 

класні керівники 

соц. педагог 

 

10. Оновити  базу даних учнів, що 

потребують особливого контролю 

протягом року: дітей – сиріт, дітей під 

опікою, дітей з багатодітних сімей, 

чорнобильців  

Аналіз  організації  літнього  відпочинку  

школярів. 

протягом  

місяця 

соціальний педагог 

ЗДВР 

 

11.  Організація та проведення акцій 

 

Протягом 

2018-19н.р. 

УС 

педагог –

організатор 

 



 

12. Забезпечити роботу дитячої організації  Вересень, 

протягом 

року 

педагог – 

організатор 

 

13. Проводити систематично робочі лінійки 

щодо аналізу роботи і життя школи. 

 

Кожного 

понеділка 

педагог - 

організатор 

УС 

 

14. Організовувати культурне дозвілля 

школярів  

 

постійно педагог – 

організатор 

 

15. Брати активну участь у районних 

заходах. 

 

постійно педагог – 

організатор 

 

16. Провести традиційні шкільні свята: 

 

Протягом 

2018-19н.р. 

педагог - 

організатор 

 

 

17 Організація гарячого харчування Протягом 

2018-19н.р. 

педагог – 

організатор 

 

18 Збори УС Протягом 

2018-19н.р. 

педагог – 

організатор 

 

19 Рейд-перевірка ведення щоденників Раз на місяць педагог - 

організатор 

УС 

 

20 Рейд-перевірка зовнішнього вигляду 

учнів 

постійно педагог - 

організатор 

УС 

 

21 Організація збору інформації про 

відвідування учнями занять 

 

постійно педагог - 

організатор 

 

 

22 Планування виховної роботи класних 

керівників 

Cерпень-

вересень, 

січень 

ЗДВР 

педагог - 

організатор 

класні керівники 

 

23 Аналіз стану роботи виховної роботи за І 

семестр і ІІ семестр 2018/2019 

навчального року 

 

Грудень,  

Червень 

педагог - 

організатор 

 

 

24 Аналіз роботи з профілактики 

правопорушень серед підлітків за І 

семестр і ІІ семестр 2018/2019 

навчального року 

 

Грудень,  

Червень 

педагог - 

організатор 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Класи  Відмітка 

про 

виконання 

СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 

  

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

1.  1. Посвячення в школярі 

1кл.  

07.09.2018 

 

Педагог-організатор 1-11 

 

  

2.  Посвята в 

старшокласники 

14.09.2018 Педагог-організатор 5-11   

3.  Уроки мужності  до Дня 

партизанської слави 

  

ЗШЛ«Схиляємо голови 

низько» до Дня 

партизан.слави.   

 

 

21.09.2018 

Класні керівники 

 

 

Педагог-організатор 

УС 

 

 

 

1-11 

 

4.  Заходи до 

Міжнародного дня 

миру-21.09. 

21.09.2018 Класні керівники 1-11  

5.  Заходи до Дня пам’яті  

В.О.Сухомлинського 

28.09.2018 Педагог-організатор 

Класні керівники 

1-11  

6.  Інформаційні хвилинки Протягом  місяця Класні керівники 1-11 

 

 

Ціннісне ставлення до сім’ ї, родини, людей 

1. Бесіди з батьками з питань 

виховання на найкращих 

сімейних традиціях 

Протягом  місяця Класні керівники,  1-11  

2. Відвідування вдома та 

проведення бесід з 

батьками дітей соціальних 

категорій 

Протягом  місяця Класні керівники 

Соціальний педагог 

1-11  

3. Загальношкільні батьківські 

збори.  

28.09.2018 Класні  керівники 

 

1-11  

4. Випуск газети для  батьків 

на  тему «Сімейні  

традиції» 

24-30.09.2018 Педагог- організатор 1-11  

5. 

 

 

6. 

7. 

8. 

 

 

Міжнародний день 

бібліотек : Акція «Подаруй 

бібліотеці книгу» 

Акція "Милосердя"  

 Робота волонтерських груп 

Упорядкування місць 

Поховання невідомих 

солдатів, обеліска слави.  

28.09.2018 

 

 

 

 

 

Протягом місяця 

 

Педагог- організатор 

Класні керівники 

 

Педагог- організатор 

Класні керівники 

УС. Класні керівники 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

5-11 

7-11 

 

 

Ціннісне ставлення до праці 

1 Осіння толока «Зробимо 

школу кращою» 

13.09.2018 

14.09.2018 

20.09.2018 

21.09.2018 

Класні керівники 1-11  

2 Санітарна  п’ятниця: 

прибирання класних 

кімнат, закріпленої  

території 

28.09.2018 УС 

 

1-11  



 

Ціннісне ставлення особистості до себе 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Участь у 

Всеукраїнському рейді 

“Увага! Діти - на дорозі!” 

Єдиний день безпеки 

життєдіяльності. Урок з 

попередження дитячого 

травматизму «Безпечна 

дорога до школи»  

Контроль стану 

відвідування учнями 

школи 

Протягом місяця  

 

 

03.09.2018 

 

 

 

 

Протягом місяця  

 

 

 

Класні керівники 

Педагог-організатор 

 

 

 

 

 

Класні керівники 

Педагог-організатор 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

      3. Проведення  диктантів   

«Будь уважним на 

дорозі» 

Протягом місяця Класні керівники 

 

5-9   

     4. Цикл бесід щодо 

запобігання дитячого 

травматизму: 

 правила протипожежної 

безпеки; 

Протягом  місяця 

(згідно плану 

бесід з т/б) 

Класні керівники 

 

Шк.медсестра 

1-11  

     5. Уроки здоров’я  з 

медсестрою 

Протягом  місяця 

 

Класні керівники 

Шк.медсестра 

1-11  

Ціннісне ставлення до культури  і мистецтва 

1. День знань: 

Свято першого дзвоника 

Урок знань  

03.09.2018 ЗДНВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

1-11  

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

До дня Миру - «Діти- за 

мир!» 

Всесвітній День туризму 

Відвідування музеїв, 

виставок 

Конкурс малюнків «Світ 

дитинства» 

  «Безпека та мир в 

Україні» 

  «Космічні фантазії» 

21.09.2018 

 

26.09.2018 

Педагог-організатор 

 

Вч.географ 

Класні керівники 

 

Класні керівники 

Вч.обр.мистец. 

1-11 

 

5-11 

1-11 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-11 

 

Ціннісне ставлення до природи 

   1. 

 

 

2. 

3. 

Виставка малюнків 

«Краса природи рідного 

краю»   

Екскурсії в природу 

Виставка – ярмарок 

«Щедрі дари осені» 

 

 

Пр. місяця до 

28.09 

 

 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

 

 

1-11 

 

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування 

1. Засідання членів редакції 

шкільної газети. 

11.09.2018 Педагог – організатор 5-11  

3. Класні збори. 

Планування роботи.   

03.09.2018 Класні керівники,  1-11  

4. Ігри на свіжому повітрі – 

гра-заняття «Весела 

перерва»  

Протягом  місяця УС 

Класні керівники 

1-4  

5. Випуск шкільної газети  

 

 

28.09.2018 УС 1-11  



 

 Традиційні виховні заходи 

1. Свято  Першого 

дзвоника. 

03.09.2018 ЗДНВР 

Педагог-організатор 

1-11  

  План спортивно – масової роботи 

1. Заходи До Дня ф-ри і 

спорту «Щасливі 

українські діти – здорові, 

сильні, мужні й 

спритні!»-14.09 

10.09-14.09.2018 

 

Болокан А.О. 

Класні керівники 

Педагог-організатор 

 

1-11  

Захист Вітчизни, військово – патріотичне виховання 

1. Проведення  диспутів, 

бесід з питань: 

«Державна і військова 

символіка України. Герб 

і прапор України»; 

«Поєднання 

особистісних потреб 

людини та вимог 

суспільства»  

Протягом  місяця Викладач ЗВ,  

класні керівники 

Педагог-організатор 

 

5-11  

2. Проведення серед учнів 

роз'яснювальної роботи, 

лекцій, бесід з метою 

профілактики 

злочинності, запобігання 

бездоглядності та  

Безпритульності 

Протягом місяця Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

3. Проведення  тематичних  

виховних годин з метою 

профілактики негативних 

явищ в учнівському 

середовищі 

Протягом 

місяця 

Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

4. Проведення  з учнями 

бесід на морально-

правову тематику 

Протягом 

місяця 

 

Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

5-11  

Доповіді на  педрадах, нарадах 

1 Пріоритетні напрями 

виховної діяльності у 

школі.Про підсумки 

відпочинку та 

оздоровлення дітей у 

2018 році. 

 

 

31.08.2018 

Педагог-організатор 

 

  

Звітність 

1 Банки даних на дітей 

пільгових категорій 

До 07.09 

 

Соціальний педагог 

Педагог-організатор 

 

  

2 Узгодження  Плану ВР До 10.09 Педагог-організатор   

Предметні тижні 

Тиждень фізкультури та спорту (10.09-14.09.2018) 

Тиждень безпеки життєдіяльності (17.09-21.09.2018) 

Тиждень бібліотеки (24.09-30.09.2018) 

 

 

 

 



 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Класи  Відмітка 

про 

виконання 

ЖОВТЕНЬ 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

1. Заходи до Дня 

Українського козацтва 

13.10-14.10.2018 Класні керівники 

Вчитель ЗВ 

Педагог-організатор 

1-11  

2. Уроки мужності до Дня 

визволення України 

(28.10.1944)  «Вічно в 

нашій  пам’яті»  

29.10.2018 Класні керівники 

 

5-11  

3. Інформаційні хвилинки Протягом  місяця Класні керівники 1-11  

Ціннісне ставлення до сім’ ї, родини, людей 

1. Акція  «Милосердя» до 

Міжнародного дня людей 

похилого віку 

01.10.2018 Класні керівники 

Педагог – організатор 

УС 

1-11  

Ціннісне ставлення до праці 

1. Благоустрій школи та 

прилеглих територій  

Що пятниці Класні керівники 

УС 

1-11  

2. Санітарна  п’ятниця: 

прибирання класних кімнат, 

закріпленої  території 

26.10.2018 Класні керівники 

 

1-11  

Ціннісне ставлення особистості до себе 

1. Цикл бесід щодо 

запобігання дитячого трав-

матизму 

 

Протягом  місяця 

 

Педагог – організатор 

Класні керівники 

Шк.медсестра 

1-11  

2. 

 

3. 

Уроки здоров’я  з 

медсестрою 

Тренінг «Як подолати 

невдачу?» 

Протягом  місяця 

 

Класні керівники 

Шк.медсестра 
 

Соц.педагог 

1-11 

 

 

4-11 

 

4. Інтелектуальний марафон 

юних знавців української 

мови «Що? Де? Коли?» 

26.10.2018 Вчителі- предметники 9-11  

5. День  безпеки 

життєдіяльності учнів  

Перед канікулами Педагог – організатор 

Класні керівники 

1-11  

Ціннісне ставлення до культури  і мистецтва 

1. Святкування Дня 

Учителя, урочиста лінійка 

«Ми любимо вас, дорогі 

вчителі!» 

05.10.2018 ЗДВР  

Педагог – організатор 

Класні керівники 

 

1-11  

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Організація роботи на 

канікули 

РК «Галерея 

мистецтв»(номінація 

«Образотворче мистецтво»)  

РК «Космічні фантазії. 

Мирний космос» 

РК «Буковинська зіронька» 

Протягом канікул Класні керівники 

Педагог – організатор 

Педагог – організатор 

Вчит.обр.мист. 

вч.музики 

1-11  

Ціннісне ставлення до природи 

1. Заходи до Міжнародного 

Дня захисту тварин (03.10) 

Протягом місяця Вч. біології, природоз. 

Класні керівники, 

1-11    

 



 

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування 

1. Засідання УС 04.10.2018 Педагог – організатор 

УС 

1-11  

2. Участь старшокласників 

школи у соціальному 

проекті «Допомога 

молодшим школярам»:  

створення електронних 

презентацій класних 

колективів; організація 

дозвілля на перервах, 

підготовка до участі в 

загальношкільних заходах. 

Протягом  місяця Педагог – організатор 

УС 

5-11  

3. Випуск шкільної газети  26. 10.2018 УС 1-11  

 Традиційні виховні заходи 

1. Святкування Дня 

Учителя, урочиста лінійка 

«Ми любимо вас, дорогі 

вчителі!» 

05.10.2018 Педагог – організатор 

 

1-11  

2. Проведення І та участь у ІІ 

етапі Всеукраїнської Акції 

«Живи, книго!» 

Протягом місяця Педагог – організатор 

бібліотекар 

Класні керівники 

1-11  

 

  План спортивно – масової роботи 

2. Спортивні змагання 

«Старти надій»  

19.10.2018 Вчителі фізичного 

виховання 

1-8  

3.  Спортивні  змагання 

«Шкіряний м’яч»  

20-24.10.2018 Вчителі фізичного 

виховання 

5-8  

Захист Вітчизни, військово – патріотичне виховання 

1. Заходи до Дня визволення 

України від німецько-

фашистських 

загарбників (1944) 

22.10-26.10.2018 Педагог – організатор 

Викладач ЗВ,  

класні керівники 

 

1-11  

Робота з правової освіти  і правового виховання учнів 

1. Проведення  рейдів «Урок», 

«Діти вулиці» 

Протягом  місяця Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

2. Виявлення проблемних 

сімей. Бесіди з учнями про 

обмеження перебування на 

вулиці у вечірній час. 

Протягом  місяця Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

 Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності 

1. Засідання шкільної Ради 

профілактики 

правопорушень 

25.10.2018 Педагог-організатор 1-11  

Доповіді на  педрадах, нарадах 

1 - про стан ведення 

щоденників. 

-про відвідування учнями 

школи 

-про роботу школи під час 

осінніх канікул 

 

Протягом 

місяця 

Педагог-організатор 

 

  

Звітність 

Предметні тижні 
Тиждень образотворчого та музичного  мистецтва (01.10-05.10.2018) 

Декада математики та інформатики (08.10-19.10.2018) 



 

№ Змістроботи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Класи Відмітка про 

виконання 

ЛИСТОПАД 

 

   Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

Традиційні виховні заходи 

1 Заходи  до  Дня  української 

писемності та мови- 09.11 

Загальношкільна лінійка 

«Українська мова – серця 

мого подих» 

09.11.2018 

12.11.2018 

Вчителі української 

мови  

Педагог-організатор 

1-11  

2 Заходи до Міжнародного дня 

толерантності-16.11 

16.11.2018 Класні керівники 

Педагог-організатор 

1-11  

3 Заходи до Дня пам’яті жертв 

Голодомору та політичних 

репресій-27.11 

Акція «Запали свічку у вікні» 

23.11. 2018 Педагог - організатор 1-11  

4 Заходи доДня Гідності та 

Свободи-21.11 

22.11.2018 Класні керівники 

Педагог-організатор 

1-11  

5 Інформаційні хвилинки Протягом  місяця Класні керівники 1-11  

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

100 років з дня 

проголошення Української 

Народної Республіки ІІІ 

Універсалом Української 

Центральної Ради 20.11 

 

РК «Моя Батьківщина - 

Україна» 

20.11.2018 Вчитель історії 

Педагог-організатор 

 

 

 

 

 

Вч.історії 

1-11 

 

 

 

 

 

 

5-11 

 

Ціннісне ставлення до сім’ ї, родини, людей 

1. Анкетування   «Родина і я» 

Анкетування батьків з метою 

вивчення виховного 

потенціалу сім’ї учня – 

аналіз анкет 

Протягом місяця Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

1-11  

2. Міжнародний день 

толерантності 

16.11.2018 Класні керівники 

Соц..педагог 

Педагог-організатор 

1-11  

Ціннісне ставлення до праці 

1. Трудовий десант «Хай сяє 

школа рідна чистотою»  

09.11.2018 УС 1-11  

2. День чистоти і порядку   30.11.2018 УС 1-11  

Ціннісне ставлення особистості до себе 

1. Заходи до Міжнародного дня 

боротьби з курінням 

15.11.2018 Класні керівники 

Педагог – організатор 

5-11  

2. Уроки здоров’я  з 

медсестрою 

Протягом  місяця 

(згідно плану 

бесід) 

Класні керівники 

Шк.медсестра 

1-11  

Ціннісне ставлення до культури  і мистецтва 

1. Заходи  До Дня захисту прав 

дитини, Всесвітнього дня 

дітей 

20.11.2018 Педагог – організатор 1-11  

 



 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

101 р з дня народження 

Михайла Івасюка, 

письменника, фольклориста, 

педагога 25.11 

 

Тематична лінійка до Дня 

української писемності 

 

РК. Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

ім..Т.Шевченка 

РК. Міжнародний конкурс з 

укр..мови ім..П.Яцика 

26.11.2018 

 

 

 

 

09.11.2018 

Вчителі укр.мови та 

літ. 

Педагог – організатор 

 

 

Вчителі укр.мови та 

літ. 

 

 

Вчителі укр.мови та 

літ. 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

5-11 

 

Ціннісне ставлення до природи 

1. Акція «Турбота про птахів» Протягом місяця Класні керівники 

Педагог – організатор 

1-11  

2. Операція «Чисте подвір’я, 

вулиця, село, місто – чиста 

Українська земля». 

Протягом місяця Класні керівники 

Педагог – організатор 

1-11  

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування 

1. Засідання УС 01.11.2018 Педагог-організатор 5-11  

2. Ігри на свіжому повітрі – 

гра-заняття «Весела перерва»  

Протягом місяця Педагог-організатор 

УС 

1-4  

3. Випуск шкільної газети  31.11.2018 УС 1-11  

План спортивно – масової роботи 

1. Проведення спортивних ігор 

та змагань: «Впоряд», 

«Стрільба» 

02.11.2018 Вчитель  ЗВ,  

класні керівники 

вч. фіз.вих. 

1-11  

Захист Вітчизни, військово – патріотичне виховання 

1. Проведення операції до дня 

Збройних Сил України 

«Дорогою Героїв»: виховні 

години, конкурси,вікторини,  

екскурсії у військові частини  

Протягом  місяця Педагог-організатор 

Викладач ЗВ,  

класні керівники 

1-11  

Робота з правової освіти  і правового виховання учнів 

1. Проведення  рейдів «Урок», 

«Діти вулиці» 

Протягом  місяця Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності 

1. Зустрічі з представниками 

правоохоронних органів 

району. 

Протягом 

місяця 

ЗДНВР 1-11  

 

Предметні тижні 

Декада української мови та літератури (05.11-16.11.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за 

виконання 

Класи Відмітка 

про 

виконання 

ГРУДЕНЬ 

 

   Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

1 Заходи  до Міжнародного  

дня інвалідів-03.12 

Акція "Милосердя" 

03.12.2018 Класні керівники 

Педагог - організатор 

 

1-11  

2 

 

3 

Інформаційні хвилинки 

 

Заходи до дня збройних 

сил України 

Протягом  місяця 

 

06.12.2018 

 

Класні керівники 

 

Класні керівники 

Педагог - організатор 

УС 

1-11  

Ціннісне ставлення до сім’ ї, родини, людей 

1. Єдиний день відкритих 

дверей для батьків: 

 відвідування уроків 

батьками учнів; 

 виставка дитячих робіт; 

18.12.2018 Класні керівники 

 

1-11  

2. Педагогічний всеобуч 

батьків. Конференція 

«Сім’я і школа: грані 

співпраці»   

11.12.2018 психолог, ЗДНВР 1-11  

3. Класні батьківські збори 21-28.12.2018 Класні керівники 1-11  

4. 

 

5. 

Інформаційні хвилинки 

 

Свято «Я чекаю 

Миколая» 

Протягом  місяця 

 

19.12.2018 

Класні керівники 

 

Класні керівники 

Педагог - організатор 

УС 

1-11 

 

1-4 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе 

          

1. 

 

Заходи до Дня боротьби 

зі СНІДом- 01.12  

03.12.2018 Класні керівники 

Вчитель БЖ 

Педагог - організатор 

Шк.медсестра 

1-11  

2. Тематична класна година 

по збереженню життя та 

здоров’я  дітей під час 

зимових канікул 

25.12.-28.12.2018 Класні керівники 1-11  

Ціннісне ставлення до культури  і мистецтва 

3. Організація роботи під 

час зимових канікул 

Протягом канікул ЗДНВР, педагог-

організатор 

Класні керівники 

1-11  

4 126 років з дня 

народження Миколи 

Куліша 

18.12.2018 педагог-організатор 1-11  

Ціннісне ставлення до природи 

1. Виставка малюнків 

«Зима- красуня» 

Протягом місяця Педагог – організатор 

 

1-4  

Ціннісне ставлення до праці 

1 Санітарна  п’ятниця: 

прибирання класних 

кімнат, закріпленої  

території  

21.12.2018 УС 

 

1-11  



 

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування 

1. Засідання УС(підсумки 

роботи за І семестр) 

07.12.2018 Педагог – організатор 

 

5-11  

2. Організація тренінгу 

«Ми за здоровий спосіб 

життя» 

01.12.2018 Педагог – організатор 

ЗДНВР 

вчитель основи здоров 

5-11  

3. Випуск шкільної газети  

 

21.12.2018 УС 5-11  

 Традиційні виховні заходи 

1. Новорічне свято «Зимові 

фантазії»  (1-4 класи) 

 

 ЗДВР 

Педагог - організатор 

Класні керівники 

1-4  

2. Вечір відпочинку 

«Новорічний зорепад» 

(5-11 кл.) 

 Класні керівники 

ЗДВР 

 Педагог – організатор 

5-11  

4 Інструктаж з техніки 

безпеки під час зимових 

канікул 

24.12.-28.12.2018 Класні керівники 

Педагог – організатор 

  

  План спортивно – масової роботи 

1. Турнір по шашкам Протягом місяця Вчитель  фізичного 

виховання 

5-11  

Захист Вітчизни, військово – патріотичне виховання 

1. Загальношкільне свято 

козацької слави «Можна 

все на світі вибирати. 

Сину. Вибрати не можна 

тільки Батьківщину» до 

Дня Збройних Сил 

України-06.12 

06.12.2018 Вчитель  ф-ри,  

Класні керівники 

Педагог-організатор, , 

Вчитель  ЗВ 

 

5-11  

  Робота з правової освіти  і правового виховання учнів 

1. Заходи до Всесвітнього 

дня прав людини-10.12 

Конкурс плакатів «Мої 

права і обов’язки» 

07.12.2018 Класні керівники 

Педагог- організатор 

Вч. правознавства 

1-11  

 Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності 

1. Засідання шкільної Ради 

профілактики 

правопорушень 

21.12.2018 Педагог-організатор 1-11  

Доповіді на  педрадах, нарадах 

1 Про підготовку до 

новорічних свят та 

організацію дозвілля під 

час зимових канікул 

 

24.12.2018 

Педагог-організатор 

 

  

Звітність 

1 Стан організації правової 

роботи школи 

грудень 

 

Педагог-організатор 

 
  

2 Про запобігання 

травматизму учнів під час 

зимових канікул 

28.12.2018 Педагог-організатор 

 
  

 

Предметні тижні 

Тиждень правових знань (10.12-14.12.2018) 

Тиждень початкових класів (17.12-21.12.2018) 

 



 

№ Змістроботи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Класи Відмітка про 

виконання 

CІЧЕНЬ 

 

   Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

1 Тематичні заходи 

«Україна соборна» до 

Дня соборності України 

22.01 

23.01.2019 Класні керівники 

Вчитель історії 

8-11  

2 Уроки пам’яті  до Дня 

пам’яті Героїв Крут - 

28.01 

Протягом місяця Класні керівники 8-11  

3 Заходи до 81-х роковин 

Великого терору- 

масових політичних 

репресій 1937-1938 рокі 

Протягом місяця Класні керівники 

Вчитель  історії 

6-11  

4 Інформаційні хвилинки Протягом  місяця Класні керівники 1-11  

Ціннісне ставлення до сім’ ї, родини, людей 

1. Операція «Сім’я» - 

відвідування сімей, де 

виховуються діти 

соціальних категорій 

22.01-30.01.2019 Класні керівники 

 

  

2. Інформаційні хвилинки Протягом  місяця Класні керівники 1-11  

Ціннісне ставлення до праці 

1. Робота «Книжкової 

лікарні»  

Протягом місяця УС 1-11  

2. Санітарний день по 

впорядкуванні класного 

кабінету та прилеглої 

території  

25.01.2019 

 

УС 1-11  

План спортивно – масової роботи 

1. Розучування народних 

ігор та забав; змагання із 

зимових видів спорту, 

змагання з ігрових видів 

спорту в закритих 

приміщеннях. 

Протягом місяця Вчителі  ф-ри, 

педагог-організатор 

Класоводи 

Класні керівники 

1-11  

Захист Вітчизни, військово – патріотичне виховання 

1. Участь у народних 

святах зимового циклу, 

розучування  героїко-

патріотичних пісень, 

дум. 

Протягом місяця Вчителі  ф-ри, 

педагог-організатор, 

класні керівники, 

вчитель  ЗВ 

 

1-11  

Ціннісне ставлення особистості до себе 

1. Вікторини  на знання 

правил безпеки 

життєдіяльності 

Протягом місяця Педагог-організатор 1-11  

    2. 

 

 

3. 

Уроки здоров’я  з 

медсестрою 

Організація активних 

перерв  « Зимові 

розваги» 

Протягом  місяця 

 

 

Протягом  місяця 

 

Класні керівники 

Шк.медсестра 

 

Класні керівники 

Педагог-організатор 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

Ціннісне ставлення до культури  і мистецтва 

1. Фестиваль патріотичної 18.01. 2019 Класні керівники 1-11  



 

 

 

 

2. 

пісні 

 

 

РК. Конкурс кращих 

читців тв.. Емінеску 

 

 

 

 

Педагог-організатор 

Вчитель музики 

 

Вч.рум.мови 

 

 

 

 

5-11 

Ціннісне ставлення до природи 

1. Декада допомоги 

зимуючим птахам  

Збір матеріалу про 

птахів, які зимують у 

селі. Акція “Зимовий 

облік птахів” 

Протягом місяця УС 1-11  

2. Працюють пташині 

їдальні   

Протягом місяця Педагог-організатор 1-11  

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування 

1. Засідання правового 

клубу. 

Учнівська конференція 

«Ти у нас одна, єдина 

наша ненька Україна» 

03.01.2019 Педагог-організатор 1-11  

2. Ігри на свіжому повітрі – 

гра-заняття «Весела 

перерва»  

Протягом місяця Педагог-організатор 

УС 

1-4  

3. Випуск шкільної газети  30. 01.2019 УС 1-11  

  Робота з правової освіти  і правового виховання учнів 

1. Проведення  рейдів 

«Урок», «Діти вулиці» 

Протягом  місяця Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

2.  Бесіди з учнями про 

обмеження перебування 

на вулиці у вечірній час. 

Протягом  місяця Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

3. Проведення обстеження 

житлово-побутових умов 

проживання дітей 

соціальних категорій 

 

1 тиждень Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

 Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності 

1. Рейд «Правопорядок»  

 

19.01.2019 Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

Профорієнтаційна  робота 

1. Організація консультацій 

психолога з метою 

професійної консультації 

учнів, що потребують 

допомоги у виборі професії 

на основі вивчення 

індивідуально-психологічних 

характеристик 

Протягом місяця Психолог 9-11  

Доповіді на  педрадах, нарадах 

      

Звітність 

1 

 

Про стан виховної роботи 

школи за І семестр 

02.01. – 05.01.2019 Педагог-організатор 

 

  

Предметні тижні 

 



 

№ Змістроботи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Класи Відмітка про 

виконання 

ЛЮТИЙ 

 

   Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

1.  Заходи до Дня виводу 

військ з Афганістану- 

15.02 

15.02.2019 Класні керівники 

Педагог-організатор 

1-11  

2.  Заходи до 81-х роковин 

Великого терору- 

масових політичних 

репресій 1937-1938 років 

Протягом 

місяця 

Класні керівники 

Вчитель  історії 

1-11  

3.  День героїв Небесної 

сотні  

20.02.2019 Класні керівники 

Вчитель  історії 

Педагог-організатор 

1-11  

4.  Інформаційні хвилинки Протягом  

місяця 

Класоводи 

Класні керівники 

1-11  

5.  Вшанування пам яті 

Володимира Великого 

25.02.2019 Класні керівники 

Вчитель  історії 

Педагог-організатор 

1-11  

Ціннісне ставлення до сім’ ї, родини, людей 

1. Індивідуальні бесіди з 

батьками «Про 

адміністративну 

відповідальність за 

порушення прав дитини» 

Протягом 

місяця 

Соціальний педагог 

психолог 

1-11  

2. Тест «Виховна позиція 

батьків стосовно дітей» 

03 -04.02.2019 Класні керівники 

 

1-11  

3. 

 

 

 

4. 

Інформаційні хвилинки 

 

 

Зустріч із воїнами, які 

виконували 

інтернаціональну місію в 

Афганістані. 

Протягом  

місяця 

 

 

15.02.2019 

Класні керівники 

 

 

Педагог-організатор 

Вч.історії 

 

 

1-11  

Ціннісне ставлення до праці 

1. Догляд за кімнатними 

рослинами   

Протягом 

місяця 

УС 1-11  

Ціннісне ставлення особистості до себе 

     1. 

 

 

 

Цикл бесід щодо 

запобігання дитячого 

травматизму: 

 правила протипожежної 

безпеки; 

Протягом  

місяця 

 

Класні керівники 

Класоводи 

Шк.медсестра 

1-11  

    2. Уроки здоров’я  з 

медсестрою 

Протягом  

місяця 

Класні керівники 

Шк.медсестра 

1-11  

    3.  «5 лютого-День 

безпечного Інтернету» 

 

05.02.2019 Класні керівники 

Педагог-організатор 

Вчитель інформатики 

1-11  

Ціннісне ставлення до культури  і мистецтва 

1. 

 

 

 

Заходи  до Дня рідної 

мови – 21.02 та Дня 

Героїв  Небесної Сотні- 

20.02 

19- 23.02.2019 

 

 

 

Класні  керівники 

Вчителі рум. та укр. 

мови 

Педагог – організатор 

1-11 кл  

 



 

 

2. 

Тематична лінійка «Ваш 

світлий подвиг 

незабутній» до дня 

пам'яті воїнів-інтернац. 

 

15.02.2019 

Вчитель історії 

2. 14 лютого - День 

Святого Валентина. 

Поштова скринька для 

закоханих до Дня 

Святого Валентина 

14.02.2019 Педагог – організатор 

УС 

1-11 кл  

3. Масляна. Доброчинний 

ярмарок «Від серця до 

серця» 

28.02.2019 Класні  керівники 

Педагог-організатор 

1-11 кл  

4. 

 

 

 

5. 

Участь у районному 

конкурсі «Чисті роси» 

 

 

РК. Сучасного танцю 

Протягом 

місяця 

Педагог-організатор 

УС 

 

 

Педагог-організатор 

УС 

1-11 кл 

 

 

 

1-11 кл 

 

Ціннісне ставлення до природи 

1. Природоохоронна акція 

«Погодуй птахів»  

 

Протягом 

місяця 

Класоводи 

 

1-11 кл  

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування 

1. Випуск шкільної газети  

 

28. 02.2018 УС 1-11  

2. Засідання УС 04.02.2019 Педагог-організатор, 

УС 

1-11  

 Традиційні виховні заходи 

1. День закоханих 14.02.2019 Педагог-організатор, 

УС 

1-11  

2 День героїв Небесної 

сотні 

20.02.2019 Класні керівники 

Вчитель  історії 

Педагог-організатор 

1-11  

  План спортивно – масової роботи 

1. Спортивні змагання з 

шахів  

12.02-

22.02.2019 

Педагог-організатор 

Вч. фіз.виховання 

2-11 кл  

2 Участь у районному 

конкурсі Джура 

Протягом 

місяця 

Педагог-організатор 

Вч. фіз.виховання 

5-11 кл  

  Робота з правової освіти  і правового виховання учнів 

1. Проведення  рейдів 

«Урок», «Діти вулиці» 

Протягом  

місяця 

Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

2. День профілактики 

правопорушень 

«Незнання законів не 

звільняє від 

відповідальності» 

18.02.2019 Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

Вчитель права 

УС 

1-11  

 Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності 

1. Засідання шкільної Ради 

профілактики 

правопорушень 

21.02.2019 Педагог-організатор 1-11  

2. Проведення  з учнями 

бесід на морально-

правову тематику 

 

Протягом 

місяця 

Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  



 

Профорієнтаційна  робота 

1. Участь учнів випускних 

класів у Днях відкритих 

дверей у професійно-

технічних училищах, 

вищих навчальних 

закладах 

Протягом 

місяця 

Педагог-організатор 

соціальний педагог  

ЗДНВР 

 

9-11  

Доповіді на  педрадах, нарадах 

1 

 

Відвідування унями 

школи 

 

 на місяць Педагог-організатор 

 

  

Звітність 

 

 

     

 

Предметні тижні 

Декада іноземних мов (11.02-22.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Змістроботи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Клаcи Відмітка про 

виконання 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

Ціннісне ставлення до сім’ ї, родини, людей 

1. Залучення батьків до 

участі в позакласній 

роботі 

Протягом місяця Класні керівники 

 

1-11  

2. 

 

 

3. 

Інформаційні хвилинки 

 

 

Урочисті заходи з нагоди  

8 Березня   

Протягом  місяця 

 

 

08.03.2019 

Класні керівники 

Педагог- організатор 

УС 

Педагог- організатор 

УС 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

1. Заходи до Дня Гімну 

України - 10.03. 

11.03.2019 Класні керівники 

Педагог- організатор 

1-11  

2. 

 

 

 

 

3. 

Заходи до 81-х роковин 

Великого терору- 

масових політичних 

репресій 1937-1938 років 

 

Відзначення 

Шевченківських днів: 

Протягом місяця 

 

 

 

 

11.03.2019 

Класні керівники 

Вчитель  історії 

 

 

 

Педагог- організатор 

Вчителі укр л-ри 

6-11  

Ціннісне ставлення до праці 

1 Догляд за кімнатними 

рослинами   

 

Протягом місяця УС класів 1-11  

2 Проведення операції 

«Чисте подвір’я, вулиця, 

село, місто – чиста 

Українська земля»  

18.03-22.03 

 

Класні керівники 

 

1-11  

Ціннісне ставлення особистості до себе 

1. Уроки здоров’я  з 

медсестрою 

Протягом  місяця 

 

 

Класні керівники 

Шк.медсестра 

1-11  

2. Бесіди з метою 

профілактики нещасних 

випадків, інструктаж 

щодо запобігання 

дитячого травматизму у 

канікулярний час 

 

22.03.2019 Класні керівники 

Педагог-організатор 

1-11  

Ціннісне ставлення до культури  і мистецтва 

1. Розважально- вітальні 

програми в  класах 

07.03.2019 Класні керівники 1-11  

2. Конкурс декоративно-

ужиткового та 

образотворчого 

мистецтва «Знай і люби 

свій рідний край» 

Протягом  місяця Класні керівники,  

Педагог-організатор 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

1-11  

3. 

 

 

 

День народження Тараса 

Шевченка. 

 

 

09.03.2019 

 

 

 

Класні керівники,  

Вчителі укр. мови 

Педагог-організатор 

 

1-11 

 

 

 

 



 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

РК «Найкращий 

Мєрцішор» 

 

РК   «Буковинські 

пересмішники» 

 

РК «Чисті роси» 

 

РК «Галерея 

мистецтв(номінація –

декоративно-ужиткове 

мистецтво)» 

01.03.2019 

 

Педагог-організатор 
 

 

Педагог-організатор 

Вчителі укр. л-ри 

 

Педагог-організатор 

 

Вч.образотв. 

мистецтва 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

1-11 

Ціннісне ставлення до природи 

1. 

 

 

2. 

Виставка малюнків 

«Природа очима дітей» 

 

РК «Юний дослідник» 
 

18.03-22.03.2019 

 

 

 

Класні керівники 

УС  

 

Вч.біології 

1-4 

 

 

5-11 

 

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування 

1. Випуск шкільної газети  28. 03.2019 УС 1-11  

2. Рейд-перевірка  

«Зовнішній вигляд» 

Протягом  місяця УС 1-11  

 Традиційні виховні заходи   УС 1-11 ЗДВР 

1. Шевченківські  дні 

«Кобзареві передзвони» 

05-09.03.2019 Класні керівники 

Вч. укр. мови і л-ри 

Педагог- організатор 

1-11  

2. 8 березня – день жінок 08.03.2019 Класні керівники,  

Педагог-організатор 

  

3 Звільнення Чернівців від 

німецько-фашистських 

загарбників 

29.03.2019 Класні керівники,  

Педагог-організатор 
  

План спортивно – масової роботи  

Захист Вітчизни, військово – патріотичне виховання 

1. Підготовка до  Дня 

Цивільного Захисту 

 

Протягом  місяця педагог-організатор, 

класні керівники, 

вчитель  ЗВ 

1-11  

2. День добровольця 14.03.2019 педагог-організатор, 

класні керівники, 

вчитель  ЗВ 

  

  Робота з правової освіти  і правового виховання учнів 

1. Бесіди з учнями про 

обмеження перебування 

на вулиці у вечірній час. 

Протягом  місяця Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

Психолог 

1-11  

 Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності 

Профорієнтаційна  робота 

1. Організація консультацій 

психолога з метою 

професійної консультації 

учнів, що потребують 

допомоги у виборі 

професії на основі 

вивчення індивідуально-

психологічних 

характеристик 

Протягом місяця психолог 9-11  



 

2. Анкетування батьків   

 9- класників «Майбутнє 

моєї дитини»  

Протягом  місяця психолог 9  

Доповіді на  педрадах, нарадах 

1 Про організацію роботи 

під час весняних канікул 

22.03.2019 Педагог-організатор 

 

  

2 Ведення щоденників 20.03.2019 Педагог-організатор   

Звітність 

 

 

     

 

Предметні тижні 

Тиждень румунської мови та літератури (25.02-01.03.2019) 

Тиждень профорієнтації та трудового навчання (04.03-07.03.2019) 

Тиждень історії (11.03-15.03.2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Змістроботи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Клаcи Відмітка про 

виконання 

КВІТЕНЬ 

 

   Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

1 Заходи до Міжнародного 

дня пам’яті Чорнобиля- 

27.04. 

Тематична лінійка «Біль і 

крик душі під знаком 

Чорнобиля» 

26.04.2019 Класні керівники 

Педагог-організатор 

 

1-11  

2 Інформаційні хвилинки Протягом  місяця Класнікерівники 1-11  

3 

 

 

 

 

4 

 

 

Заходи до 81-х роковин 

Великого терору- масових 

політичних репресій 1937-

1938 років 

 

РК. Всеукраїнська 

військово-патріотична гра 

«Сокіл» («Джура» 

Протягом місяця 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні керівники 

Вчитель  історії 

 

 

 

Вчитель фіз.вих 

Педагог-організатор 

Вчитель ЗВ 

 

6-11 

 

 

 

 
7-11 
 

 

 

Ціннісне ставлення до сім’ ї, родини, людей 

1. Відкриття  Всеукраїнської  

акції «Серце до серця» 

15.04.2019 Педагог-організатор, 

УС 

1-11  

Ціннісне ставлення до праці 

1. 

 

 

 

 

2. 

Санітарна  п’ятниця: 

прибирання класних 

кімнат, закріпленої  

території   

 

Акція «Книжкова лікарня» 

26.04.2019 

 

 

 

 

Протягом місяця 

УС 

 

 

 

 

Бібліотекар 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

Ціннісне ставлення особистості до себе 

1. Заходи до Всесвітнього  

дня   здоров’я-07.04 

ЗШЛ «Здорова молодь –

повноцінна держава» 

08.04.2019 Класні керівники,  

Педагог-організатор 

Вчитель БЖ 

1-11  

Ціннісне ставлення до культури  і мистецтва 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

Заходи до Всесвітнього дня 

дитячої  книги-02.04 

 

День гумору. 

 

РК «Рідна пісня» 

 

 

РК «Розквітай,писанко!» 

 

02.04.2019 

 

 

01.04.2019 

Бібліотекар 

Класні керівники  

Педагог-організатор 

Педагог-організатор 

УС 

Педагог-організатор 

ЗДВР 

Вчитель музики 

ЗДВР 

Педагог-організатор 

Вчитель 

обр.мист.ЗДВР 

  

Ціннісне ставлення до природи 

1. Операція «Зелена хвиля»: 

щодо озеленення території 

навчального закладу.   

Протягом місяця Класні керівники 

Класоводи  

Педагог –організатор 

1-11  

2. Операція «Чисте подвір’я, Протягом місяця Класні керівники 1-11  



 

вулиця, село, місто – чиста 

Українська земля». 

Класоводи  

Педагог –організатор 

3. Заходи до ВсесвітньогоДня  

довкілля-25.04 

25.04.2019 Педагог -організатор 1-11  

4. Заходи  до Дня Матері-

Землі (22.04) 

16-19.04.2019 Педагог -організатор 5-11  

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування 

1. Звіт волонтерського загону 

щодо допомоги у 

проведенні форм виховної 

діяльності  

11.04.2019 Педагог-організатор 5-11  

2. Ігри на свіжому повітрі – 

гра-заняття «Весела 

перерва»  

Протягом  місяця УС 1-4  

План спортивно – масової роботи 

1. Спортивні змагання з 

футболу 

Протягом місяця Вчителі фізичного 

виховання 

1-11  

Захист Вітчизни, військово – патріотичне виховання 

  Робота з правової освіти  і правового виховання учнів 

1. Проведення  рейдів «Урок», 

«Діти вулиці» 

Протягом  місяця Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

 Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності 

1. Засідання шкільної Ради 

профілактики 

правопорушень 

26.04.2019 Педагог-організатор 1-11  

Доповіді на  педрадах, нарадах 

 

 

     

Звітність 

1. 

 

Про організацію літнього 

відпочинку під час літнього 

відпочинку 

Протягом  місяця Педагог-організатор 

 

  

 

Предметні тижні 

Тиждень географії та економіки (08.04-12.04.2019) 

Тиждень біології, хімії та екології (15.04-19.04.2019) 

Тиждень фізики та астрономії (22.04-26.04.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Клаcи Відмітка про 

виконання 

 ТРАВЕНЬ 

 

   Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

1 Уроки Мужності 

присвячені Дню Перемоги-

09.05 

03-08 

05.2019 

Класнікерівники, 

класоводи 

1-11  

2 Акція «Ветеран поряд». До 

Дня Перемоги.  

 

03.05.- 

10.05.2019 

Класнікерівники  

УС 

Педагог-організатор 

1-11  

3 Заходи   до Дня Європи-

21.05 

22.05.2019 Класні керівники 

 

1-11  

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

Виховні години, присвячені 

Дню слов’янської 

писемності-24.05 

 

Свято до Дня Перемоги  

 

День Матері 

 

Міжнародний день сім»ї   

 

24.05.2019 

 

 

 

9.05.2019 

 

13.05.2019 

 

15.05.2019 

 

Класні керівники 
ЗДВР    

Педагог-організатор 

 

 

Класні керівники 
ЗДВР    

Педагог-організатор 

 

1-11 

 

 

 

 
1-11 

 

8 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

Інформаційне забезпечення 

до Днів пам’яті та 

примирення (08 – 09.05)  

Заходи до Дня пам’яті 

жертв політичних репресій 

(20.05) 

 

Свято «Прощавай, 

Букварику!» 

 

 Свято «Прощавай, 

початкова школо!» 

01-

20.05.2019 

 

 

 

 

 

03.05.2019 

 

 

18.05.2019 

 

Класні керівники  

УС 

Педагог-організатор 

 

 

 

 

Класний керівник 

 

 

Класний керівник 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Ціннісне ставлення до сім’ ї, родини, людей 

1. Загальношкільні батьківські  

збори  

 Адміністрація школи 1-11  

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

Бесіди з учнями  про 

дотримання правил ТБ під 

час літніх канікул 

 

Акція «Ветеран поряд». До 

Дня Перемоги. 

  

Свято до Дня Перемоги  

 

День Матері 

 

Міжнародний день сім»ї   

 

Акція «Рідній школі на 

згадку» 

Протягом 

місяця 

 

 

До 

10.05.2019 

 

 

Класні керівники 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

1-11 

 



 

Ціннісне ставлення до праці 

1.  Трудові акції з догляду за 

територією школи, 

деревами, квітниками 

24.05.2019 УС класів 1-11  

2.  Трудовий десант «Зробимо 

подвір’я чистим»  

03.05.2019 

17.05.2019 

УС класів 1-11  

3. Санітарна  п’ятниця: 

прибирання класних 

кімнат, закріпленої  

території   

24.05.2019 УС класів 1-11  

Ціннісне ставлення особистості до себе 

1. 18 травня - День здоров'я. 

Спортивні змагання 

20.05.2019 Педагог – 

організатор 

4-11  

2. Інструктаж щодо 

запобігання дитячого 

травматизму в канікулярний 

період 

24.05.2019 Класні керівники 

 

1-11  

Ціннісне ставлення до культури  і мистецтва 

      

Ціннісне ставлення до природи 

1. Трудові акції з догляду за 

територією школи, 

деревами, квітниками 

10.05.2019 УС 1-11  

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування 

1. Організація роботи 

пришкільного оздоровчого 

табору. 

07-

25.05.2019 

Педагог –організатор 

 

 

1-8,10  

2. Засідання  УС 

(підсумкироботи за ІІ 

семестр, рік). 

22.05.2019  

Педагог –організатор 

 

1-11  

 Традиційні виховні заходи 

1. Свято останньогодзвоника 

«Дзвінок шкільний для вас 

останній!». 

24.05.2018 ЗДВР  

Педагог –організатор 

Класні керівники 

1-11  

  План спортивно – масової роботи 

1. Спортивно-масовий  захід 

«Олімпійське лелеченя»   

до  21. 05- Всеукраїнський 

Олімпійський день  

21.05.2019 Вчителі фізичного 

виховання, 

класні керівники 

1-11  

Захист Вітчизни, військово – патріотичне виховання 

  Робота з правової освіти  і правового виховання учнів 

1. Проведення  рейдів «Урок», 

«Діти вулиці» 

Протягом  

місяця 

Педагог-організатор 

Соціальний педагог 

1-11  

 Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності 

1. Засідання шкільної Ради 

профілактики 

правопорушень 

23.05.2019 Педагог-організатор 1-11  

Доповіді на  педрадах, нарадах 

1 Проведення останнього 

дзвоника та випускного 

вечора 

24.05.2019 Педагог-організатор 

 

  

2 Стан роботи з попередж. 

дитячого травм 

25.05.2019 Педагог-організатор 

 
  



 

№ Змістроботи Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Клаcи Відмітка про 

виконання 

ЧЕРВЕНЬ 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

1 Заходи до Дня захисту 

дітей (01.06) 

 

03.06.2019 Класні керівники 

Педагог-організатор 

 

1-11  

План спортивно – масової роботи 

1. Спортивні змагання з 

футболу 

червень Вчителі фіз.вих 1-11  

Захист Вітчизни, військово – патріотичне виховання 

1. Спортивні змагання до 

Дня захисту дітей 

3 червня 2019 педагог-організатор, 

класні керівники, 

вчитель  ЗВ 

1-11  

 Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності 

Доповіді на  педрадах, нарадах 

1 

 

Аналіз виховної роботи 

за ІІ семестр 

червень Педагог-організатор   

Звітність 

1. 

 

Про організацію 

пришкільного табору 

червень Педагог-організатор 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


