
                                               Затверджую
Директор школи                С.М.Крикун

ВЕРЕСЕНЬ
МІСЯЧНИК  національно-громадського виховання

«Я-родина-Україна»
ЗАВДАННЯ:  допомагати  учням  усвідомити  себе  як  частину  нації;  спонукати  до
самовдосконалення громадянина-патріота, вироблення громадянського обов’язку, усвідомлення
учнями патріотичної відповідальності; вивчати минуле народу, берегти свій дім, батьків, рід,
народ, Батьківщину.
№п/п ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні
1. Урочиста лінійка, присвячена Дню знань і 

святу Першого дзвоника      «Добрий день, 
Країно знань!»
Перший урок на тему : « Діти об’єднують 
Україну»

01.09 1-10

1-10

Набока Л.В.

Класоводи, класні 
керівники

2. Проведення вступного інструктажу з безпеки 
життєдіяльності «Єдині вимоги до учнів»

01.09 1-10 Класоводи
Класні керівники

3. Цикл бесід «Школа – наш дім, ми господарі в 
нім!», «Дотримання правил для учнів – обов’язок 
кожного школяра»

1 тижд. 1-10 Вихователі

4. «Подорож морем захоплень» (виявлення у 
вихованців здібностей, залучення їх до участі в 
шкільних гуртках та секціях)

2 тижд. 1-10 Вихователі

5. Шкільна спартакіада «Старти надій», 
присвячена Дню фізкультури і спорту (за 
окремим планом)

15.09- 
21.09

1-10 Вчитель фізкультури 

6. Спортивні змагання «Здоров’я і спорт поруч 
ідуть» Константінов О.С.

7. Акція «Грані добра» (допомога ветерану Великої 
Вітчизняної війни, вчителям-пенсіонерам)

Вересень
-
листопад

6-10 Учком «Лідер»

8. Акція «Лист пораненому солдату АТО» вересень 5-10 Вихователі
9. Вахта пам’яті  присвячена визволенню 

Роменщини від німецько-фашистських 
загарбників «Ми за мир у всьому світі».
Конкурс-виставка квітів та осінніх композицій 
«Квіткова веселка». 

3 тижд. 1-10 Данік Т.І.

10. Години спілкування  «Ми за мир на планеті 
Земля» (до Міжнародного дня миру).
Конкурс малюнків .

21.09 1-10 Вихователі

11. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ят
ниці

1-10 Вихователі

12. Виховна година «Трагічні сторінки нашої історії» 
(80-ті роковини Великого терору-масових політичних 
репресій 1937-1938 років)

3 тижд. 5-10 Вихователі

13. Психологічний тренінг «Євроінтеграція і ми» 
(реалізація Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 
України)

Вересень
-жовтень

10 Психолог 
Лещенко Н.В.

14. Заняття (в рамках викладання курсу «Основи 
християнської етики») по темі «Біблейна історія та
християнська етика»

Вересень Вчитель Браташ С.І.

15. Заходи до 100-річчя від дня народження 
В.О.Сухомлинського (за окремим планом)

3-4 
тиждень

1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі, 
бібліотекар, керівники 



гуртків

16. Уроки мужності «Хоробрі серця…»
(до Дня памяті та примиренняі 73-річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні)

3 тижд. 5-10 Класні керівники

17. День партизанської слави. Тематичний урок «Хай 
вічно горить вогонь пам’яті».

4 тижд. 5-10 Вчитель історії

18. Акція «Живи, книго!»,  присвячений 
Всеукраїнському дню бібліотек. Рейд-огляд 
шкільних підручників учнями

4 тижд. 1-10 Бібліотекар
Підгайна О.П.

19. Перегляд кінофільму « Діти перемоги»      ( до Дня 
памяті та примирення і 73-річнці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні)

4 тижд. 9-10 ЗДВР

20. Урок мужності «Таке не повинно повторитися» 
(до 80-х роковин Великого терору-масових політичних 
репресій)

4 тижд. 5-10 Вихователі

21. Тиждень чистоти і порядку:
 Трудовий десант по озелененню класів, 

спалень та коридорів «Перетворимо школу
на квітучий сад»

 Благоустрій території

До 30.09 5-10 Вихователі, класоводи, 
класні керівники

22. Бесіда «Обережно, отруйні гриби» 24.09 1-10 Класоводи, класні 
керівники

23. Заходи, пов’язані з 32- ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи:

 Перегляд відеоролику «Лелеки»
 Година спілкування «Чорна трагедія – 
 одвічний слід на Україні»

4 тижд. 1-10

ЗДВР
Вихователі

24. Інструктаж з правил пожежної безпеки. Протягом
вересня

1-10 Класоводи, класні 
керівники

25. Профілактика дитячого травматизму на дорогах 
«На дорозі небезпечно, тож обачним буть 
доречно!»

Щосуботи 1-10 Вихователі



                                  Затверджую
  Директор школи                      С.М. Крикун

ЖОВТЕНЬ
МІСЯЧНИК «Людина у цьому світі лиш добро повинна творити»

ЗАВДАННЯ: прищеплювати й розвивати в учнів моральні почуття, переконання, потреби 
поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві; спрямовувати виховну 
роботу на опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення; 
вчити наслідувати кращі загальнолюдські моральні цінності.



№ 
п/п

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Проведення виховних заходів, присвячених 
Міжнародному дню людей похилого віку та Дню 
ветерана:

 Акція «Людяність у важкий час» 
 Виховні години:

-  «Повага – ниточка, що з’єднує покоління»
- «Милосердя й доброта душі до раю 

поверта»

1 тижд.

5-10

1-10

Учком «Лідер»

Класоводи, класні 
керівники
Вихователі

2. Загальношкільний захід. Літературно-пісенна 
вітальня «Зі святом Вас, дорогі освітяни!»

1 тижд. 1-10 Підгайна О.П.,
Джимієва О.І.
Степанюк В.М.

3. Конкурс-огляд групових куточків 3тижд. 1-10 Учком «Лідер»
4. Міжнародний день проти насилля:

 Тренінг «Як захистити себе від насильства»
 Тематичні години спілкування

03.10 1-10 Соціально-
психологічна служба
Вихователі

5. Бесіда «Рокам ніколи пам’яті не стерти» (до Дня 
пам’яті та примирення і 73-річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні)

 1тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники

6 Європейський День боротьби з торгівлею людьми.
Інформаційно-профілактичні заходи «Не стань 
жертвою торгівлі людьми»

18.10 7-10 Соціально-
психологічна служба
Класні керівники

7. Тематичне заняття «Із забуття – у безсмертя»
(80-ті роковини Великого терору-масових політичних 
репресій 1937-1938 років)

 2 тижд. 5-10 Вихователі

8. Урок пам’яті «Трагедія народу – трагедія 
людства»(80-ті роковини Великого терору-масових 
політичних репресій 1937-1938 років)

  2 тижд. 1- 4 Вихователі

9. Трудовий десант «Чистодвір».   Протягом 
місяця

1-10 Вихователі

10. Тиждень знань пожежної безпеки та 
енергозбереження (за окремим планом)

15-21.10 1-10 Класоводи, класні 
керівники
Вихователі

11. Всеукраїнська акція «Лист пораненому» До 14.10 1-10 Вихователі
12. Загальношкільний захід  до Дня козацтва та 

Дня захисника України « Рідна земле моя, ти 
козацькою славою щедра»

До 14.10 1-10 Онищенко Я.М., 
Користов С.В.

13. Заняття (в рамках викладання курсу «Основи 
християнської етики») по темі  «Основи благочестя»
Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек (за 
окремим планом )

Жовтень Браташ С.І.

Бібліотекар школи,
педколектив

14. Благодійна акція «Армія потребує твоєї 
підтримки»

Постійно 1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі

15. Бесіди «Секрети мовного спілкування» Протягом 
місяця

1-10 Вихователі

16. Година малювання «Творимо європейську країну 
разом»(реалізація Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України)

4 тижд. 5-8

2-4

Вчитель 
обр.мистецтва
 Крикун О.А.
Вчителі поч.кл.

17. Психологічний практикум «Конфлікти і хамство: 
як протидіяти» 

3 тижд. Практичний 
психолог
 Лещенко Н.В.

18. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ятниці 1-10 Вихователі

19. Профілактичні бесіди «Як вберегтися від 
отруєння газом, грибами та іншими речовинами»

Протягом 
жовтня

1-10 Класоводи Класні 
керівники

20. Інструктажі з правил поведінки під час канікул. Перед 
канікулами

1-10 Вихователі



Затверджую
  Директор школи                      С.М.Крикун

ЛИСТОПАД
                            МІСЯЧНИК  правових знань і правової пропаганди

«Бережи мене, мій Законе!»

ЗАВДАННЯ: формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини,
забезпечення  знання  і  виконання  учнями  Законів  України;  створення  умов  для  формування
особистості  громадянина  України,  якому притаманні  правова  культура,  усвідомлені  цінності
свободи,  прав  людини,  відповідальність,  готовність  до  компетентної  участі  у  громадському
житті; формування  в  учнів  нетерпимості  до  правопорушень,  злочинності,  намагання  брати
посильну участь у боротьбі з ними, здатності протистояти негативним впливам; подолання у
правовій свідомості помилкових уявлень, що сформувалися під впливом негативних суспільних
явищ.

№п/
п

                       ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Години спілкування «Не заблукати на 
стежках Закону»

1тижд.  1-10 Класоводи, 
класні керівники

2. Акція «Жовте листя» (прибирання шкільної 
території, виготовлення та розповсюдження 
серед населення листівок про шкоду 
спалювання опалого листя та про користь 
компостування)

 1-2тижд. 5-10 Вихователі

3. Тиждень знань з основ безпеки 
життєдіяльності (за окремим планом)

2 тижд. 1-10 Класоводи, 
вчителі, 
вихователі 

4. День української писемності та мови
 « Не цурайтесь, люди, мови,
   Не цурайтесь роду.
   Як зачахне рідне слово,
   Не буде народу» (за окремим планом)

09.11 5-10 Вчителі 
української мови

5. Інформаційна хвилина «Роковини Великого 
терору – масових політичних репресій 1937-
1938 років»

3 тижд. 5-10 Класні 
керівники

6. Єдина виховна година «Люди – жертви 
політичних репресій» (до 80-х роковин масових 
політичних репресій)

3 тижд. 5-10 Вихователі 

7 Міжнародний День відмови від куріння.
Рейд «Територія школи вільна від куріння». 
Профілактичні бесіди по класах.

17.11 5-10 Класні керівники, 
вихователі, 
соціальний 
педагог, психолог

8. Зустріч із працівниками правоохоронних 
органів. Перегляд тематичних відеофільмів 
«На паралельних дорогах прав та 
обов’язків».

2 тижд. 6-10 ЗДВР, соціальний 
педагог

9 Книжкова полиця «Подорож алеєю прав 
людини»

листопад 1-10 Бібліотекар

10 Години спілкування до Дня толерантності. 
Свято доброти та ввічливості.

16.11 1-10 Вихователі

11 Перегляд та обговорення фільмів, 
присвячених Дню Гідності та свободи 

22.11 5-10 Вихователі 



«Революція гідності – головні дійові особи»
12 Урок мужності « Тих днів у пам’яті не 

стерти і сьогодні»  (до Днів пам’яті та 
примирення і 73-річниці перемоги над нацизмом у 
роки Другої світової війни)

3 тижд. 5-10 Вихователі

13. Лінійка пам'яті жертв голодомору: 
«Пекельні цифри та слова
У серце б’ють, неначе молот.
Немов прокляття ожива
Рік тридцять третій. Голод! Голод!»
«Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»

   26.11 1-10 Сахан Л.М.

14. Акція «16 днів без насильства» ( за 
окремим планом)

4 тижд. 1-10 Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог, вихователі

15. Виставка літератури у бібліотеці «Страшні 
роки моєї України» ( до Дня жертв 
голодомору та політрепресій)

20.11-25.11 Бібліотекар

16. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ятниці 1-10 Вихователі

17 Відеолекторій «Чорнобиль. Як це було» (до 
32 роковин Чорнобильської катастрофи)

5 тижд. 7-10 Бібліотекар

18 Заходи щодо реалізації Концепції вдосконалення 
інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України:
- Диспут «Для чого Україні вступ в НАТО?» 

- Перегляд презентацій про особливості країн 
Європи (культура та традиційна кухня)

листопад

6-10
1-10

Класні 
керівники
Вихователі 

19. Засідання круглого столу щодо висвітлення 
історичної цінності хрещення Київської Русі 
(до 1030-річчя хрещення Київської Русі-України)

  5 тижд. 9-10 Вихователі, 
вчитель історії 
Браташ С.І.

20. Виховна година «Трагічні сторінки історії 
українського народу» (до 80-х роковин масових 
політичних репресій)

  4тижд. 8-10 Вихователі

21. Бесіда «Попередження нещасних випадків 
щодо ураження електричним струмом, 
блискавкою»

листопад 1-10 Класоводи, 
класні керівники

22. Профілактика дитячого травматизму на 
дорогах

Щосуботи 1-10 Вихователі



Затверджую
                                                                Директор школи                              С.М.Крикун

ГРУДЕНЬ
                                   Місячник  естетичного виховання

«Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!»
ЗАВДАННЯ : підвищення рівня художньо-естетичної освіченості та виховання учнів; 
формування в учнів естетичних поглядів та смаків на основі народної естетики та найкращих 
надбань цивілізації; вироблення в учнів власноруч примножувати культурно мистецькі 
надбання народу, відчувати і створювати прекрасне у повсякденному житті.
№ 
п/п

                         ЗМІСТ ДАТА КЛАС Відповідальні

1. Година спілкування «СНІДу – ні!» ( до 
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)

01.12 6-10 Психолог

2. Акція «Лист Святому Миколаю» 1 тижд. 1-10 Вихователі
3. Урок-дефіле «Одяг і зовнішній вигляд 

сучасних підлітків»
1 тижд. 7-10 Вчитель СПО

СлюсаренкоА.В.
4. Заходи щодо 80-х роковин Великого 

терору – масових політичних репресій 
1937-1938 років:
- Урок мужності «Це треба не мертвим, 

це треба живим»
- Виховна година «За колючим дротом»
- Інформаційна хвилина «Минуле з 

гірким присмаком»

 1 тижд.

6-7

9
1-10

Вихователі

Вихователі
Класоводи, 
класні керівники

5. Загальношкільний захід  до Дня 
Збройних сил України «Щоб у серці 
жила Батьківщина…»

06.12 1-10 Томаш Л.О.,  
Нудьга С.П.

6. Майстерня Діда Мороза. Виготовлення 
ялинкових прикрас, стінгазет, гірлянд 
«Зимовий вернісаж»

1-3 тижд. 1-10 Класоводи, 
класні керівники,
вихователі

7. Всеукраїнський тиждень права ( за 
окремим планом)

 2 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, 
вихователі, 
соціальний педагог

8. Перегляд мультфільмів про європейську 
співдружність («Про Федота Стрільця, 
удалого молодця», «Микита Кожум’яка» 
тощо)

грудень 1-5 Вихователі 

9. Виховні заходи по групах «Життя без 
насильства»

1-2 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, 
вихователі, 
практичний 
психолог

10. Святкова програма «Вже святитель 
Миколай з неба поспішає»

3 тиждень 1-10 Момот С.М.,  
Худолій І.С., 
Тендіт Н.І.

11. Новорічний ранок « Новорічні дива на 
порозі»

3 тиждень 1-5 Давиденко Н.І., 
Драч Т.Ф., 
Акімова Т.М.

12. Новорічний концерт «З передзвоном на 
поріг вже ступає Новий рік»

3 тиждень 6-10 Набока В.В.,  
Крикун О.А., 
Кір’ян О.М.



13. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ятниці 1-10 Вихователі

14. Інструктажі з правил поведінки під час 
масових заходів у школі, під час зимових 
канікул.

4 тижд. 1-10 
Класоводи 
Класні керівники 
Вихователі



Затверджую
Директор школи                             С.М.Крикун

Січень
МІСЯЧНИК основ безпеки життєдіяльності

«Щоб не трапилось біди, пам’ятай про це завжди»
ЗАВДАННЯ: пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної 
роботи серед підлітків; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у 
гармонійному розвиткові особистості.
№ 
п/п 

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Операція « Книжкова лікарня » 3 тижд. 1-10 Вихователі

2. Інформаційна година «Зроби свій вибір на 
користь здоров’я»

3 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники

3. Диспут про користь та шкоду Інтернет-
мережі на тему: «Скажи мені, що ти шукаєш 
в Інтернеті, і я скажу хто ти»

3 тижд. 5-10 Вихователі

4. Тиждень безпеки дорожнього руху «На 
дорозі небезпечно, тож обачним буть 
доречно» (за окремим планом)

4 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі, 
вчитель ОБЖД

5. Проведення турніру з настільного тенісу між
учнями та вчителями школи.

5 тижд. 9-10 Вчитель фізкультури

6. Години спілкування «Торгівля людьми або 
«біле рабство»

3 тижд. 9-10 Класні керівники, 
вихователі, психолог

7. Конкурс учнівських карикатур «Шкідливі 
звички та їхні наслідки»

4 тижд. 6-10 Вихователі 

8 Профілактичні бесіди обговорення 
тематичних фільмів із старшокласницями 
«Відверта розмова про…»

4 тижд. 7-10 Соціальний 
педагог,психолог, 
вихователі,лікар та 
дитячий гінеколог

9 Бесіди «Обережно – грип!» 2-3 тижд. 1-10 Вихователі, лікар 
школи

10 Акція «Допоможи птахам взимку» Протягом 
місяця

1-10 Вихователі

11 Заходи до Дня Соборності України (за 
окремим планом)

 До 22.01 1-10 Класоводи Класні 
керівники, 
вихователі

12 Тиждень охорони праці (за окремим 
планом)

5 тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі

13. День пам’яті подій під Крутами. 
Відеолекторій «Пам’яті героїв Крут»

 29.01 8-10 Вихователі

14. Інформаційна година «Що варто знати про 
пиво та його вплив на організм людини»

4 тижд. 6-10 Вихователі 

15 Підготовка до місячника чемності «Ти 
знаєш, що ти – Людина»

Протягом 
місяця

1-10 Учком «Лідер»

16. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

Щоп'ятниці 1-10 Вихователі

17. Просвітницько-профілактичні заходи по 
попередженню шкідливих звичок.

Протягом 
місяця

1-10 Класоводи, класні 
керівники, 
вихователі

18 Профілактика дитячого травматизму на 
дорогах

Щосуботи 1-10 Вихователі





Затверджую
                                                                      Директор школи                                     С.М.Крикун

Лютий
МІСЯЧНИК  трудового виховання та професійної орієнтації

«Справжня людина створюється навчанням та працею»
Завдання : Виховання поваги і любові до праці, до рідного краю, готовності і здатності 
працювати як за власними, так і суспільними, національними інтересами, прагнення до 
досягнення результатів, розвиток самостійності, сумлінно і відповідально виконувати ту чи іншу 
суспільно – корисну роботу, 
№ 
п/п

ЗМІСТ Дата Кла
с

Відповідальні

1. Інформаційні години з використанням 
відео-презентацій «Вибір професії», 
«Сходинки успіху: формула вибору 
професій»

Протягом 
місяця

5-10 Вихователі 

2. Виставка-конкурс «Пошта Кохання» До 14.02 1-10 Класоводи,класні 
керівники, вихователі

3. Тиждень профорієнтаційної роботи 
(за окремим планом)

1тижд. 1 -10 Класоводи, класні 
керівники,вихователі

4. Загальношкільний захід «Праця-
джерело життя і головна його 
прикраса»

1 тижд. 1-10 Коновал О.О., 
Філоненко С.В.

5. Трудова акція (виготовлення шпаківень
та годівниць) «Стрітення настало, усім
нагадало: готуйтеся птахів 
зустрічати!»

Протягом 
місяця

4-10 Вчителі 
профнавчання, 
вихователі
 

6. Загальношкільний захід. Святкова 
програма «Життя без любові, що 
небо без сонця»

14.02 1-10 Кривонос Т.І., 
Ясичева К.М.

7. Тиждень знань пожежної безпеки (за 
окремим планом)

4  тижд. 1-10 Класоводи, класні 
керівники, вихователі

8. Міжнародний день обіймів. Акція 
«Обіймімося, бо ми одна родина»

20.02 1-10 Колектив школи

9. Інформаційна хвилинка «Тиждень 
моєї України»

Щоп'ятниц
і

1-10 Вихователі

10. Години спілкування «З вірою в серці» 
(присвячені захисникам нашої країни, їхнім 
родинам, медичним працівникам і волонтерам,
які працюють в зоні АТО)

23 лютого 1-10 Вихователі

11. Відкрита виховна година «Реквієм 
Небесній Сотні»

20.02 3 Галян Н.О.

12. Години-спогади
 «О, Україно! Ніжно пригорни 
Усіх живих синів своїх, як мати, 
Щоб ми не бачили війни,
 Не чули щоб ніколи звук гармати» (до 
Дня Пам’яті воїнів-інтернаціоналістів)

15.02 6-10 Класні керівники, 
бібліотекар



13. Бесіди, ігри, вікторини «Кращої, ніж 
рідна, мови не буває» (до 
Міжнародного дня рідної мови)

21.02 5-10 Вчителі української 
мови, вихователі

14. Засідання літературної вітальні «Земля
народжує людину» (до Міжнародного 
дня рідної мови)

21.02 Бібліотекар школи

15 Профілактичні бесіди «Небезпека 
передвесняного льоду на водоймах»

Щосуботи 1-10 Вихователі



Затверджую
                                                               Директор школи                                 С.М.Крикун

БЕРЕЗЕНЬ
МІСЯЧНИК  родинно-побутової культури

«Тепло сімейного вогнища»
Завдання: формування педагогічної культури сучасної сім’ї, моральних цінностей з позиції 
добра, справедливості, правди, людяності; виховання гуманних взаємин між членами кожної 
родини, важливості ролі сім’ї у житті суспільства; виховання національної свідомості та 
самосвідомості, культури поведінки в сім’ї; залучення до традицій родинно-побутової культури 
українців, активної участі у всенародних і сімейних святах; розвиток інтересів до традицій 
свого народу, своєї родини; наслідування кращих моральних «зразків». 
№ 
п/п

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Виховна година «Що для мене є сім’я» 1 тижд. 1-10 Класоводи Класні 
керівники

2. Виставка малюнків «Щасливий день 
моєї родини»

1 тижд. 1- 4 Вихователі

3. Виставка вітальних листівок до  8 
Березня «Вітаємо Вас із святом весни!»

1 тижд. 1-10 Класоводи Класні 
керівники 
Вихователі

4. Година спілкування «Свято весни, 
краси, ніжності, жіночності»

1 тижд. 5 - 10 Вихователі

5. Загальношкільне свято до 8 Березня  
«Її величність Жінка!»

2 тижд. 1-10 Горобець Т.М., 
Тодавчич Т.Р.

6. Урок-тренінг «Не той друг, хто медом 
маже, а той, хто правду в очі скаже»

2 тижд 1-10 Вихователі

7. Година читання «Уклін тобі, Тарасе, 
великий наш пророче!»

2 тижд 1 - 4 Класоводи

8. Перегляд презентації «Дитинство 
Тараса»

3 тижд 5-10 Вихователі

9. Загальношкільний захід 
«Шевченкове слово у віках не старіє» 
( до Шевченківських днів)

3 тижд. 1-10 Рябко В.В., 
Браташ С.І.

10. Виставка літератури «Слово, пісне, 
душа Кобзарева, ви – окраса і суть 
нашого життя»

3 тижд. 1-10 Бібліотекар школи

11. Пізнавальна година «Твоє здоров’я у 
твоїх руках» (до Всесвітнього дня 
боротьби з туберкульозом)

24.03 1-10 Вихователі

12. Тренінг «Живи вільно! Скажи «Стоп!» 
торгівлі людьми»

25.04 8-10 Соціальний 
педагог, психолог

13. Інформаційна хвилинка «Тиждень 
моєї України»

Щоп’ятни
ці

1-10 Вихователі

14. Конкурс малюнків «Знайомтеся, це – 
моя родина, частинка Батьківщини»

3 тижд. 1-10 Вихователі, вчитель 
образотворчого 
мистецтва

15. Профілактика дитячого травматизму на 
весняних канікулах. Правила поведінки 
біля водоймищ, у лісі, на дорогах.

Щосуботи 1-10 Класоводи
 Класні керівники 
Вихователі



Затверджую
        Директор школи                                       С.М.Крикун

КВІТЕНЬ
МІСЯЧНИК екологічного виховання

  «Ти на Землі – Людина! Захоплюйся, дивуйся, усміхнись і бачити красу
навколо вчись!»

Завдання : формування в учнів екологічної культури, усвідомлення себе частиною природи; 
виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, як основу життя на 
Землі; залучення вихованців до активної екологічної діяльності; виховання в учнів нетерпимого 
ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.  
№п/
п

                        ЗМІСТ Клас Дата Відповідальні

1. Акція «Посмішка нехай усіх нас зігріває!» 1- 10 08.04 Колектив школи
2 Веселі хвилинки, ігри та розваги «День 

сміху і жартів для Несміяни»
1-10 2 тижд. Вихователі

3. Тиждень здоров'я ( за окремим планом) 1- 10 2 тижд. Класоводи
Класні керівники
Вихователі

4. Година  спілкування «Якщо хочеш змінити
світ на краще, починай робити це 
сьогодні»

5 - 10 2тижд. Класні керівники

5 Віртуальна експедиція «Подорожуємо 
мальовничою Україною»

1-10 3 тижд. Білоножко В.В., 
Савсюк Н.А.

6. Екологічна експедиція  «Скривджена 
земля», присвячена Дню Землі (трудові 
акції по догляду за садом, клумбами, 
закріпленою територією)

Протягом 
місяця

Вихователі

7. Бесіди, відео-презентації до Дня 
космонавтики «Подорож по незвіданим 
планетам»

5-10 12.04 Вихователі

8. Розмови в колі «Екологічні проблеми 
рідного краю» (до Дня довкілля)

5-10 3 тижд. Вихователі, вчитель 
природознавства

9. Декада довкілля «Люби всім серцем 
Україну, прикрась трудом і збагати»

1-10 Протягом 
місяця

Вихователі, вчителі 
трудового навчання

10. Операція-рейд «Допоможи книзі»  (до 
Всесвітнього дня книги)

1-10  До 23.04 Бібліотекар

11. Тематична лінійка:
«Буяло, цвіло, вирувало життя…
Тепер зосталося лиш одне каяття.
Пам’ятаймо чорнобильський квітень»

1-10  26.04 Мостовий А.П.

12. Тиждень охорони праці ( за окремим 
планом)

1-10 4 тижд. Класоводи
Класні керівники
Вихователі

13. Конкурс малюнків Великодніх писанок 
«Яйце-райце»

1-10 До 26.04 Вчителі 
образотворчого 
мистецтва, 
вихователі

14. Операція «Солдатські могили»
 (трудовий десант по упорядкуванню 
братських могил села)

Учком «Лідер»



15. Бліц-турнір «Я знаю, люблю і оберігаю 
природу рідного краю»

1-10 4 тижд. Набока М.М.

16. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

1-10 Щоп'ятни
ці

Вихователі

17. Профілактика дитячого травматизму на 
дорогах

1-10 Щосуботи Вихователі



Затверджую
                                                                      Директор школи                                С.М.Крикун

ТРАВЕНЬ
МІСЯЧНИК  військово-патріотичного виховання

«Подвиг в ім’я майбутнього»
ЗАВДАННЯ : привернути увагу дітей до життєвих проблем  ветеранів війни, збереження історичної 
пам'яті народу; формування особистості громадянина і патріота України з ціннісними поглядами; 
виховання у учнів патріотизму, національної свідомості, любові до свого народу, відчуття своєї 
належності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини; знання історії, 
звичаїв, обрядів, символіки.

№ 
п/п

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Операції «Милосердя» та «Добрий 
ранок, ветеране!»

Протягом 
місяця

Вихователі

2. Випуск вітальних газет для ветеранів
Виготовлення наліпок «Маки до Дня 
Перемоги»

До 06.05 Класоводи Класні 
керівники 
Вихователі

3. Загальношкільний захід «Звеличте 
відвагу, з якою вони нам служили,
Вони цю повагу тернистим життям 
заслужили» ( до днів Пам'яті та 
примирення)

08.05 1-10 Лещенко Н.В.,
Бжевська Н.Є.

4. День пам’яті та примирення. Екскурсія 
до меморіалу загиблим воїнам «День 
пам’яті та надії»

09.05 5-10 Вихователі, ЗДВР

5. Суспільно корисна праця по 
упорядкуванню клумб: догляд за квітами 
та висівання насіння декоративних квітів

Протягом 
місяця

Вихователі

6. Виховні години до Дня Європи:
«Ми пізнаємо Європу»
«Хай сонечко сяє всім дітям Європи!»

3 тижд.
5-10
1-4

Класні керівники
Класоводи

7. День профорієнтації. Бесіда «На 
життєвім роздоріжжі»

10 Класний керівник

8. Загальношкільне свято «Мамо, тобі 
низесенько вклонюсь!»

2 тижд. 1-10 Симоненко Н.Г.,
Яндола Н.В.

9. Творчий звіт-презентація гуртків 2 тижд. 1-10 Керівники 
гуртків

10. Єдина класна година «Щаслива родина – 
міцна Україна» (до Міжнародного дня 
родини)

15.05 1-10 Класоводи, класні
керівники

11. Свято Останнього дзвоника 
«Відпливає кораблик дитинства у 
даль»

4 тижд. 1-10 ОнищенкоТ.М.,
Гиренко С.В.

12. Інформаційна хвилинка «Тиждень 
моєї України»

Щоп'ятни
ці

1-10 Вихователі

13. Правила БЖ під час літніх канікул
Інструктаж щодо запобігання дитячого 
травматизму під час літніх канікул

4 тижд. 1-10 Класоводи, класні
керівники, 
вихователі




