
                                  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


