
5.3. Форми виховної діяльності 

 
№ 

з/

п 

Назва виховної 

діяльності 

Форма 

виховної 

діяльності 

Дата 

проведенн

я 

Цінності 

виховної 

системи 

Клас Відповідальний Відмітк

а про 

виконан
ня 

Вересень 

Місячник «Бережи здоров`я, бережи життя» 

1 Свято першого 
дзвоника 

Святкова 
лінійка 

01 вересня Ціннісне 
ставлення до 

культури і 

мистецтва/ до 
суспільства і 

держави 

1-9 Вчитель 1 класу  

2 День фізичної 

культури і спорту 
Спотривні 

змагання, 
ігри 

8 вересня Ціннісне 

ставлення до 
людей/до 

праці/до 

природи 

5-9 Вчитель 

фізичної 
культури, класні 

керівники 

 

3 120 років з дня 

народження 

археолога Івана 

Борковського 
(1897-1976) 

Година 

спілкування

/ 

бесіда 

8 вересня Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 

держави/ до 
людей 

5-9  Класні 

керівники, 

вчитель історії 

 

4 «Героїчне 

минуле народу» 

Година 

спілкування
/ 

бесіда 

11-15 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 
суспільства і 

держави/ до 

людей 

1-9 Класні 

керівники 

 

5 «Даруймо 
книгу!» 

 

Акція 
 

 

Протягом 
місяця 

 

 

Ціннісне 
ставлення до 

праці/до 

людей 

1-9 
 

 

Шкільний 
бібліотекар, 

класні 

керівники 

 

6 «Нам не забути 

днів війни» 
Мітинг, 

покладанн
я квітів, 

вшануванн

я 

ветеранів. 

16 вересня Ціннісне 

ставлення до 
людей/до 

держави та 

суспільства 

1-9 Класні 

керівники 

 

7 Урок мужності 

«Хоробрі серця» 

до Дня 
партизанської 

слави 
 

Урок 

мужності 

22 вересня Ціннісне 

ставлення до 

людей/до 
держави та 

суспільства 

1-9 Класні 

керівники 

 

8 Тематична 

виставка 
«Подвиг не має  

забуття» 

Виставка 

малюнків 

11-22 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 

людей/до 

держави та 
суспільства 

1-9 Класні 

керівники 

 

9 День миру Година 

спілкуванн
я/ 

малюнки 

21 вересня Ціннісне 

ставлення до 
себе/до 

природи/ до 

людей 

1-9 Класні 

керівники 

 



10 Здоров`я та 

здоровий спосіб 
життя «Здоров`я 

– скарб» 

 

Година 

спілкуванн
я 

18-22 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 
себе 

1-9 Класні 

керівники 

 

11 Всесвітній день 
туризму 

«Стежками 

рідного краю» 

Похід 27 вересня Ціннісне 
ставлення до 

себе/ до 

природи 

1-9 Вчитель 
фізичної 

культури, класні 

керівники 

 

12 «Життя 

бібліотеки – її 
читачі» (з нагоди 

Всеукраїнсько-го 

Дня бібліотек)  

Години 

спілкуванн
я (за 

окремим 

планом) 

25-29 

вересня 

Ціннісне 

ставлення до 
людей/до 

праці 

1-9 Бібліотекар 

НВК, 
класні 

керівники 

 

13  «Бабин Яр: без 
права на забуття» 

Захід-
реквієм 

29 вересня Ціннісне 
ставлення до 

людей/до 

держави та 
суспільства 

1-9 Вчитель історії  

14 Святковий захід з 

нагоди Дня 

працівників 
освіти 

«Шана і 

вдячність лише 
Вам!» 

Святковий 

концерт 

29 вересня Ціннісне 

ставлення до 

людей/до 
праці 

1-9 О.М.Кригіна 

Класні 

керівники 

 

Жовтень 

Місячник «Ми – за безпеку дорожнього руху» 

1 «Єдиний урок  

дорожнього 
руху» 

Урок Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 
праці/ до 

себе/ до 

суспільства 

1-9 Класні 

керівники 

 

2 Тиждень Безпеки 
дорожнього руху 

Виховні 
заходи (за 

окреми 

планом) 

Жовтень   Ціннісне 
ставлення до 

праці/ до 

себе/ до 
суспільства 

1-9 Класні 
керівники 

 

3  «Слава 

українським 

військовим» (до 
Дня   захисника 

України) 

Виставка 

малюнків 

11 жовтня Ціннісне 

ставлення до 

себе/ до 
оточуючих 

1-5 Класні 

керівники 

 

4 День захисника 
України 

Зустріч з 
учасниками 

АТО, та 

випускникам

и що 
повернулися 

з армії 

13 жовтня Ціннісне 
ставлення до 

людей/до 

держави та 

суспільства 

1-9 Вчитель 
фізичної 

культури, класні 

керівники 

 

5 «Щедрість рідної 

землі» 

Виставка 

робіт 

9-25 

жовтня 

Ціннісне 

ставлення до 
природи/ до 

культури та 

мистецтва 

1-9 Класні 

керівники 

 



6 Листи воїнам 

АТО, вітальні 
листівки 

Творчі 

роботи 

2-13 

жовтня 

Ціннісне 

ставлення до 
суспільства та 

держави/ до 

себе/ до 

людей 

1-9 Класні 

керівники 

 

7 Козацькому роду 

– немає переводу 

Спотривні 

змагання, 

ігри 

13 жовтня Ціннісне 

ставлення до 

людей/до 
праці/до 

природи 

1-9 Вчитель 

фізичної 

культури, класні 
керівники 

 

8  «Подвір’я нашої 

школи – 
найчистіше» 

Трудовий 

десант 

2-18 

жовтня 

Ціннісне 

ставлення до 
природи/ до 

себе 

1-9 Класні 

керівники 

 

9 «Наша мрія – 

вода чиста, земля 

красива» 

Виставка 

робіт 

Листопад Ціннісне 

ставлення до 

природи/ до 
сім’ї, родини, 

людей 

1-9 Класні 

керівники, 

учнівські 
колективи 

 

10 Осінній бал Розважаль

на, 
святкова 

програма 

20 жовтня Ціннісне 

ставлення до 
природи/ до 

людей/ до 

культури та 
мистецтва 

1-9 Г.О.Шелудько  

Класні 
керівники 

 

 

11 Будь обережний 

на дорозі 

Година 

спілкуван-

ня 

16 - 20 

січня 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 
держави/ до 

сім’ї, родини, 

людей 

1-9 Класні 

керівники 

 

12 До дня 

визволення 

України від 

фашистських 
загарбників 

Година 

спілкування

/ 

бесіда 

27 жовтня  Ціннісне 

ставлення до 

суспільства та 

держави/ до 
людей 

1-9 Класні 

керівники 

 

Листопад 

Місячник «Правової освіти» 

1 «Конвенція ООН 
та Конституція 

України про 

права дітей» 

Круглий 
стіл 

Протягом 
місяця 

Ціннісне 
ставлення до 

суспільства/ 

до себе 

5-9 Класні 
керівники 

 

2 День прав 

людини «Власна 
відповідальність» 

Година 

спілкуванн
я 

10 

листопада 
Ціннісне 

ставлення до 
себе/ до 

суспільства 

1-9 Класні 

керівники 

 

3 День української 

писемності               

«Поговоримо про 
слово» 

Виховний 

захід / 

година 
спілкуван-

ня 

9 

листопада 
Ціннісне 

ставлення до 

суспільства та 
держави/ до 

себе/ до 

людей 

1-9 Класні 

керівники 

 



4 «Трагедія 

українського 
народу» 

(Голодомор 1932-

33 рр) 

«Запали свічку 
пам`яті” 

Лінійка 

пам`яті 
 

 

 

Акція 

24 

листопада 
 

 

 
25 

листопада 

Цінніне 

ставлення до 
суспільства і 

держави/ до 

сім’ї, родини, 

людей 

1-9 Вчитель історії, 

класні 
керівники 

 

5  «Жахливі 

сторінки нашої 

історії» (до Дня 

пам’яті жертв 
Голодомору) 

Тематична 

виставка 

 

20-28 

листопада 
Цінніне 

ставлення до 

суспільства і 

держави/ до 
людей 

1-9 Бібліотекар 

НВК 

 

6 «Сучасне 

рабство. Торгівля 
людьми» 

Просвітни

цький 
тренінг 

Протягом 

місяця 
Ціннісне 

ставлення до 
себе/ до 

суспільства/ 

до сім’ї, 

родини, 
людей 

8-9 Класні 

керівники,  
практичний 

психолог 

 

7 «Вирішувати нам 

– відповідати 
нам» 

Година 

спілкуванн
я 

13-17 

листопада 
Ціннісне 

ставлення до 
себе/ до 

суспільства і 

держави 

1-9 Класні 

керівники 

 

8 Всесвітній день 
дитини 

Година 
спілкуван-

ня 

20 
листопада 

Ціннісне 
ставлення до 

себе/ до 

людей/ 
держави та 

суспільства 

1-9 Класні 
керівники 

 

9 День гідності та 

свободи 

Година 

спілкуван-
ня 

21 

листопада 
Ціннісне 

ставлення до 
людей/ до 

держави та 

суспільства 

1-9 Класні 

керівники 

 

10 «Насильство та 
як його 

уникнути» 

Година 
спілкуван-

ня 

20-24 
листопада 

Ціннісне 
ставлення до 

себе/ до 

суспільства 

1-9 Класні 
керівники 

 

11 «Вивчаємо свої 

права» 

Година 

спілкуван-
ня 

27-30 

листопада 

Ціннісне 

ставлення до 
себе/ до 

суспільства 

1-9 Класні 

керівники 

 

Грудень 

Місячник «Мистецтво і його вплив на культуру нації» 

1 Всесвітній День 
боротьби зі 

СНІДом 

Тренінг 1 грудня Ціннісне 
ставлення до 

себе/ до 

людей 

8-9 Практичний 
психолог 

 

2  «Червона 

стрічка» (до 
Всесвітнього дня 

порозуміння з 

ВІЛ- 

інфікованими) 

Акція 1 грудня Ціннісне 

ставлення до 
себе/ до 

людей 

8-9 Практичний 

психолог 

 



3 День Збройних 

Сил України 

Година 

спілкуван-
ня 

6 грудня Ціннісне 

ставлення до 
людей/ до 

держави та 

суспільства 

1-9 Класні 

керівники 

 

4 Творча 
майстерня Діда 

Мороза 

Творча 
майстерня 

Протягом 
місяця 

Ціннісне 
ставлення до 

культури і  

мистецтва 

1-9 Класні 
керівники 

 

5 «Замість ялинки 

– новорічний 
букет» 

Виставка-

конкурс 

04 – 22 

грудня 

Ціннісне 

ставлення до 
природи/ до 

праці/ до 

мистецтва 

1-9 Класні 

керівники, 
учнівські 

колективи, 

керівники 
гуртків 

 

6 День прав 

людини 

Година 

спілкуван-

ня 

10 грудня Ціннісне 

ставлення до 

людей/ до 
держави та 

суспільства 

1-9 Класні 

керівники 

 

7 «Зимова краса» Конкурс 

дитячих 
малюнків 

11 – 22 

грудня 

Ціннісне 

ставлення до 
культури та 

мистецтва 

1-9 Класні 

керівники, 
учнівські 

колективи 

 

8 «Різдвяна 

писанка» 

Виставка 

робіт 

Грудень  Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 
держави/ до 

праці 

1-9 Керівники 

гуртків, 

учнівські 
колективи, класі 

керівники 

 

9 День Чудотворця 

Миколая 
«Відчиняйте 

двері — йде 

Миколай, Він 
благословить 

весь рідний наш 

край» 

Акція  19 грудня Ціннісне 

ставлення до 
суспільства і 

держави/ до 

родини 

1-5 Класні 

керівники, 
учнівські 

колективи 

 

10 Вітальні листівки 
з Новим Роком  

воїнам АТО 

Листи 
солдатам 

Протягом 
місяця 

Ціннісне 
ставлення до 

природи/ до 

праці/ до 
мистецтва 

1-9 Класні 
керівники, 

учнівські 

колективи, 
керівники 

гуртків 

 

11 Новорічний бал Святковий 

концерт/ 
конкурсна 

розважаль

на 
програма 

23 грудня Ціннісне 

ставлення до 
суспільства і 

держави/ до 

родини 

1-9 Класні 

керівники 
Л.А.Марченко 

В.В.Кононихіна 

 

Січень 

Місячник «Я живу для тебе, Україно!» 

1 Україна! Це твої 
символи. 

Година 
спілкуван-

ня 

09 – 12 
січня 

Ціннісне 
ставлення до 

суспільства і 

держави/ до 
людей 

1-9 Класні 
керівники 

 



2 День Василя 

Великого або 
старий Новий рік 

Година 

спілкуван-
ня 

14 січня Ціннісне 

ставлення до 
культури і 

мистецтва 

1-9 Класні 

керівники 

 

3 Мій  

рідний край 

Година 

спілкуван-
ня 

16 - 19 

січня 

Ціннісне 

ставлення до 
суспільства і 

держави/ до 

сім’ї, родини, 

людей 

1-9 Класні 

керівники 

 

4 День  

Соборності 

України 

Лінійка та 

година 

спілкуван-
ня 

22 січня Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 
держави/ до 

людей 

1-9 Вчитель історії, 

класні 

керівники 

 

5 День  

пам’яті героїв 
Крут 

Лінійка та 

година 
спілкуван-

ня 

27 січня Ціннісне 

ставлення до 
суспільства і 

держави / до 

людей 

1-9 Вчитель історії, 

класні 
керівники 

 

6 Виставка 
світлин 

«Мальовнича 

Україна» 

виставка 15-31 
січня 

Ціннісне 
ставлення до 

культури і 

мистецтва 

1-9 класні 
керівники 

 

7 Україна – моя 

Батьківщина 

Година 

спілкуван-
ня 

22 - 31 

січня 

Ціннісне 

ставлення до 
суспільства і 

держави/ до 

сім’ї, родини, 
людей 

1-9 Класні 

керівники 

 

Лютий 

Місячник «У світі професій» 

1 Професії наших 
батьків 

Година 
спілкуванн

я 

05 – 09 
лютого 

Ціннісне 
ставлення до 

праці / до 

сім’ї, родини, 
людей 

1-9 Класні 
керівники 

 

2 Скринька до Дня 

Святого 

Валентина 

Акція 08-14 

лютого 

Ціннісне 

ставлення до 

себе/ до сім’ї, 
родини, 

людей 

1-9 Класні 

керівники 

 

3 «Нагодуй птахів» Акція Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 
природи/ до 

праці 

1-9 Класні 

керівники 

 

4 День 

спонтанного 

прояву доброти 

Акція 17 лютого Ціннісне 

ставлення до 

себе/ до сім’ї, 
родини, 

людей 

1-9 Класні 

керівники 

 



5 «Вибір професії 

– вибір 
життєвого 

шляху» 

Круглий 

стіл 

12-16 

лютого 

Ціннісне 

ставлення до 
праці / до 

себе 

7-9 Класні 

керівники 

 

6 «Твій вибір – 

життєвий успіх» 

Година 

спілкуванн

я 

19-23 

лютого 

Ціннісне 

ставлення до 

праці/ до себе 

5-9 Класні 

керівники 

 

7 «Ти і ринок 
праці» 

Екскурсія 
на ярмарок 

професій 

 

Протягом 
місяця/ 

згідно 

районного 

графіку  

Ціннісне 
ставлення до 

праці/ до себе 

9 Класний 
керівник 

 

8  «Афганістан 

– мій біль, моя 

пекуча пам'ять» 

Виховний 

захід 

15 лютого Ціннісне 

ставлення до 

держави та 
суспільства 

1-9 Вчитель історії, 

класні 

керівники 

 

9 День Героїв 
Небесної Сотні 

Лінійка та 
година 

спілкуван-

ня 

20 лютого Ціннісне 
ставлення до 

держави та 

суспільства 

1-9 Вчитель історії, 
класні 

керівники 

 

10 Міжнародний 

день рідної мови  
«Мовою своєю 

буду говорити, я 

щастя, миру 
хочу» 

Година 

спілкуван-
ня 

21 лютого Ціннісне 

ставлення до 
держави та 

суспільства 

1-9 Класні 

керівники 

 

Березень 

Місячник  «Залучаємось до прекрасного» 

1 «Вшановуємо 
жінку» 

Година 
спілкуван-

ня 

01-07 
березня 

Ціннісне 
ставлення до 

суспільства/ 

до сім’ї, 

родини, 
людей 

1-9 Класні 
керівники 

 

2 «Культура 

поведінки: ідемо 
до театру, музею, 

цирку» 

Бесіда 05-09 

березня 

Ціннісне 

ставлення до 
культури та 

мистецтва 

1-9 Класні 

керівники 
 

3 Виготовлення 

подарунків 

матусям до свята 

8 березня 

Творчі 

роботи 

01-07 

березня 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 

мистецтва 

1-4 Класні 

керівники 
 

4 Свято 8 березня Святковий 
концерт 

07 березня Ціннісне 
ставлення до 

людей/ до 

родини 

1-9 Класні 
керівники 

 

5 «Шевченківське 

свято» до Дня 
народження Т.Г. 

Шевченко 

Конкурс 9 березня Ціннісне 

ставлення до 
культури та 

мистецтва/ до 

суспільства і 

держави 

1-9 Класні 

керівники 

 



6 Виступ 

агітбригади 
«101» 

Виступ За планом 

РВО 

Ціннісне 

ставлення до 
праці/ до себе 

1-9 Класні 

керівники 
 

7 «Живи, книго!» Акція Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

праці/ до 
культури 

1-9 Класні 

керівники 
 

8 «Особиста 
гігієна» 

Бесіда Протягом 
місяця 

Ціннісне 
ставлення до 

себе/ до сім’ї, 

родини, 

людей 

1-9 Класні 
керівники 

 

9  До Всесвітнього 

дня поезії 

«Конкурс 
віршів» 

 

Година 

спілкуван-

ня 

21 березня Ціннісне 

ставлення до 

культури та 
мистецтва 

1-9 Класні 

керівники 

 

10  «Давайте, друзі, 
разом природу 

берегти!» 

Година 
спілкуван-

ня 

19 – 23 
березня 

Ціннісне 
ставлення до 

природи/ до 

праці 

1-9 Класні 
керівники 

 

11 Поговоримо про 

правила 
поведінки у 

театрі (до 

Міжнародного 
дня театру) 

Година 

спілкуван-
ня 

27 березня Ціннісне 

ставлення до 
культури та 

мистецтва 

1-9 Класні 

керівники 

 

Квітень 

Місячник «Природа наш дім – ми господарі в нім» 

1 Всеукраїнська 
акція «За чисте 

довкілля» 

Акція   Квітень - 
травень 

Ціннісне 
ставлення до 

природи / до 

праці 

1-9 Батьківська 
громадськість, 

учнівські 

колективи, 

класні 
керівники 

 

2 «Прощай 

букварик» 
Свято 1 

класу 
Квітень Ціннісне 

ставлення до 
суспільства і 

держави/ до 

людей 

1-4 Вчитель 1 класу, 

класні 
керівники 

 

3 «Посаджу 
дерево» 

Групова 
справа 

Потягом 
місяця 

Ціннісне 
ставлення до 

природи / до 

праці 

1-9 Батьківська 
громадськість, 

учнівські та 

класний 
колективи 

 

4 «Моя країна 

моїми очима» 

Виставка  

малюнків 

09 – 20 

квітня 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 
держави/ до 

людей 

1-9 Класні 

керівники 

 



5 Екологічна 

агітбригада 

Виступ 

екологічної 
агітбригади 

Протягом 

місяця / за 
планом 

РВО 

Ціннісне 

ставлення до 
природи/до 

праці 

1-9 Класні 

керівники, 
вчитель біології 

 

6 «Нагодуй птахів» Акція Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 

природи/ до 
праці 

1-9 Класні 

керівники 

 

7 «Так натхненно 
дзвонять 

Великодні 

дзвони!» 

Година 
спілкуван-

ня 

10 
 квітня 

Ціннісне 
ставлення до 

природи/ до 

себе/ до 

людей 

1-9 Класні 
керівники 

 

8 «Космонавти 

України» до 

Всесвітнього дня 
авіації та 

космонавтики 

Година 

спілкуван-

ня 

12 квітня Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 
держави/ до 

людей 

1-9 Класні 

керівники 

 

9 День памяток 

історії та 
культури  

Екскурсія 

до 
шкільного 

музею 

18 квітня Ціннісне 

ставлення до 
культури та 

мистецтва 

1-9 Керівник музею, 

вчитель історії, 
класні 

керівники 

 

10 «День здоров`я» Спортивне 

змагання/ 

екскурсія в 
природу 

21 квітня Ціннісне 

ставлення до 

природи / до 
себе 

1-9 Класні 

керівники 

 

11 «Мій біль – 
Чорнобиль» 

Лінійка-
пам`яті 

26 квітня Ціннісне 
ставлення до 

суспільства і 

держави/ до 
людей 

1-9 Класні 
керівники 

 

12 «Великодня 

писанка» 

Виставка 

робіт 

23 - 27 

квітня 

Ціннісне 

ставлення до 

культури та 
мистецтва 

1-9 Класні 

керівники 

 

13 Виставка-акція 
«SOS вернісаж, 

або друге життя 

сміття» 

Виставка 
робіт 

23 - 27 
квітня 

Ціннісне 
ставлення до 

культури та 

мистецтва 

1-9 Класні 
керівники 

 

14 Конкурс 
Писанкарства 
«Українська 

Великодня 

писанка» 

Виставка 

робіт 

23 - 27 

квітня 

Ціннісне 

ставлення до 
культури та 

мистецтва 

1-9 Класні 

керівники 

 

15 День ЦО Бесіди, 

евакуація, 

спортивні 

змагання 

29 квітня Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 

держави/ до 
людей 

1-9 Вчитель 

фізичної 

культури та ЗВ, 

класні 
керівники 

 

Травень 

Місячник «Пам’ятаймо – перемагаймо!» 



1 «Ніхто не 

забутий» до Дня 
перемоги 

Участь у 

мітингу 
села 

8-9 травня Ціннісне 

ставлення до 
суспільства/ 

до людей 

1-9 Класні 

керівники 

 

2 Екускурсія 

присвячена Дню 

перемоги 

Екскурсія 01-08 

травня 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 
держави/ до 

праці 

1-9 Класні 

керівники 

 

3 «Найцінніше це 

родина» до Дня 
сім`ї 

Година 

спілкуван-
ня 

07-15 

травня 

Ціннісне 

ставлення до 
сім`ї, родини 

та людей/ до 

себе 

1-9 Класні 

керівники 

 

4 «Рукотворне 
диво» 

Виставка 
робіт 

14-18 
травня  

Ціннісне 
ставлення до 

культури та 

мистецтва/ до 
праці 

1-9 Класні 
керівники 

 

5 День вишиванки Концертна 

програма 

17 травня Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 
держави/ до 

культури і 

мистецтва 

1-9 Класні 

керівники 

 

6 День пам’яті жертв 

геноциду 

Година 

спілкуван-

ня 

18 травня Година 

спілкування 

1-9 Вчитель історії, 

класні 

керівники 

 

7 

 

 

«Збережемо 

пам`ятки 
перемоги» 

Трудовий 

десант 

Протягом 

місяця 

Ціннісне 

ставлення до 
суспільства і 

держави/ до 

праці 

5-9 Класні 

керівники 

 

8 «Мати  - оберіг 

дитини» 

Година 

спілкуван-

ня 

14-18 

травня  

Ціннісне 

ставлення до 

сім’ї, родини, 

людей /до 
держави і 

суспільства 

1-9 Класні 

керівники 

 

9 «Книга 
скаржиться! 

Книга дякує» 

Рейд Протягом 
місяця 

Ціннісне 
ставлення до 

праці/ до 

людей 

1-9 Шкільний 
бібліотекар, 

класні 

керівники, 

учнівські 
колективи 

 

10 Останній 

дзвоник 

Святкова 

лінійка 

25 травня Ціннісне 

ставлення до 
суспільства і 

держави/ до 

праці/ до себе 

1-9 Класні 

керівники 

 

 

  



5.4. Традиційні свята закладу в 2017/2018 навчальному році 
 

№ 

з/п 

Назва виховної діяльності Форма виховної 

діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Свято першого дзвоника Святкова лінійка 1 вересня Н.М.Федорова 

2 День працівника освіти Святковий 

концерт 

6 жовтня О.О. Громов 

3 День захисника України  

 «Сила нескорених» 

Зустріч з 

учасниками АТО 

та випускниками, 

що повернулися з 

армії 

13 жовтня Г.П.Струков  
В.М.Половинкіна 

4 Осінній бал Розважальна 

програма 

20 жовтня О.М.Кригіна 

 

Г.О.Шелудько 

5 Лінійка, присвячена 

пам`яті жертв Голодомору 

1932 - 1933 рр. 

Лінійка пам`яті 27 листопада В.М.Бабіна 

6 Лінійка, присвячена 

вшануванню памяті Героїв 

Крут 

Лінійка пам`яті 30 січня В.М.Бабіна 

7 Як Святий Миколай в гості 

завітав 

Акція 19 грудня Н.М.Федорова  

8 Новорічний бал  Святковий 

концерт 

23 грудня Л.А.Марченко  

В.В.Кононихіна 

9 День Соборності України Лінійка 22 січня В.М.Бабіна 

10 Лінійка памяті, присвячена 

вшануванню Героїв 

Небесної Сотні 

Лінійка 20 лютого В.М.Бабіна 

11 Свято 8 березня Святковий 

концерт 

7 березня В.В.Фомичова 

12 День народження Великого 

Кобзаря 

Стартинейджер 9 березня В.В.Зейферд  

 

13 Виступ агітбригади юних 

попежних 

Виступ За планом 

РВО 

Н.М.Федорова  

14 «Прощавай, Букварику!» Свято Квітень С.В.Дроботенко 
В.М.Половинкіна  

15  «Чорнобиль – біль 

народу» 

Лінійка пам`яті 26 квітня В.М.Бабіна 

16 День вишиванки Святковий 

концерт 

18 травня В.Л.Гурова 

17 Останній дзвоник Святкова лінійка 27 травня Г.П.Струков  

 

 

 



5.7. Робота з батьками 

 

5.7.1. План роботи загальношкільних батьківських зборів 

 
№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

проведен

ня 

Відповідальні за 

проведенння 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 1. Про підсумки роботи закладу у 

2016/2017 навчальному році та завдання 

на  2017/2018 навчальний рік 

2. Особливості організації навчально-

виховного процесу у 2017/2018 

навчальному році 

3. Про організацію медичного 

обслуговування учнів у 2017/2018 н.р. 

4. Звіт голови батьківського комітету 

про проведену роботу у 2016/2017 н.р 

році. 

5. Вибори батьківського комітету. 

Вересень Адміністрація, 

класні 

керівники, 

вчителі 

предметники, 

практичний 

психолог, 

батьківський 

комітет 

 

2. 1. Про особливості закінчення 

2016/2017 навчального року. 

2. Про підготовку закладу до нового 

навчального року. 

3. Про стан здоров`я учнів. 

4. Про стан безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-виховного процесу. 

Травень 

 

Адміністрація, 

класні 

керівники, 

вчителі 

предметники 

 

 

5.7.2. Батьківський лекторій 
№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

проведен

ня 

Відповідальні за 

проведенння 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Медичний огляд дітей. 

Профілактика грипу та інших 

захворювань (на вибір медичних 

працівників). 

Вересень Вакуленко Л.І. 

Берецька 

амбулаторія 

 

2. Правовай аспект. Дитяча 

відповідальність. 
Травень 

 

Дільничій   

 

5.7.3. План засідання батьківських зборів по класах і їх тематика 

 

№ 

з/п 
Зміст діяльності Клас Термін 

проведен-

ня 

Відповідальні за 

проведенння 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1 Психологічний тренінг 

«Знайомство» 

1 жовтень Класний керівник  

1 класу 
 

2 «Як допомогти молодшим 

школярам  у навчанні» 
2 жовтень Класний керівник 2 

класу 
 



3 «Виконуємо домашні завдання» 3 жовтень Класний керівник 3 

класу 
 

4 «Групова форма роботи – 

ефективний засіб організації 

навчання» 

4 жовтень Класний керівник 4 

класу 
 

5 Труднощі адаптації дитини до 

навчання в 5 класі. 

5 жовтень Класний керівник 5 

класу 

 

6 Роль спілкування в житті 

школяра. 

6 жовтень Класний керівник 6 

класу 

 

7 Виховання культури поведінки 

дітей у сімї. Ділова гра для 

батьків 

7 жовтень Класний керівник 7 

класу 

 

8 Культурні цінності родини і їхнє 

значення для дитини. 

9 жовтень Класний керівник  

9 класу 

 

10 Практикум «В які ігри грають 

наші діти?» 
1 грудень Класний керівник  

1 класу 

 

11 Лекція «Виховання свідомої 

дисципліни» 
2 грудень Класний керівник 2 

класу 

 

12 Бесіда «Який тато потрібний 

дитині?» 
3 грудень Класний керівник 3 

класу 

 

13 Лекція «Про брудні слова і 

жаргонізми» 
4 грудень Класний керівник 4 

класу 

 

14 «Ось і стали ми на рік 

доросліші» 

5 грудень Класний керівник 5 

класу 

 

15 1. Шкода алкоголю й 

тютюнопаління. 

6 грудень Класний керівник 6 

класу 

 

16 Підліток у світі шкідливих 

звичок. 

7 грудень Класний керівник 7 

класу 

 

17 Про допомогу сімї в правильній 

професійній орієнтації дитини 

9 грудень Класний керівник 9 

класу 

 

19 Лекція «Формування читацьких 

інтересів дитини» 
1 березень Класний керівник  

1 класу 

 

20 Лекція «Як допомогти дитині 

впоратися з емоціями» 
2 березень Класний керівник 2 

класу 

 

21 Бесіда «Як сформувати у дітей 

навички ненасильницького 

спілкування?» 

3 березень Класний керівник 3 

класу 

 

22 Бесіда «Гортаючи сторінки 

сімейного альбому» 
4 березень Класний керівник 4 

класу 

 

23 Здібності і роль сім'ї в їх 

розвитку. 

5 березень Класний керівник 5 

класу 

 

24 Воля і шляхи  формування в 

учнів 

6 березень Класний керівник 6 

класу 

 

25 «Людину виховати – не різьбу 

покласти» Сімейна рада. 

7 березень Класний керівник 7 

класу 

 

26 Фізичний розвиток школяра і 

шляхи його вдосконалювання  

9 березень Класний керівник 9 

класу 

 

28 Лекція «Розвиток уваги у дітей 

та шляхи її формування» 
1 травень Класний керівник  

1 класу 

 

29 Діалог «Наші помилки у 

вихованні дітей» 
2 травень Класний керівник 2 

класу 

 



30 Лекція «Про слово, про мову та 

мовлення, про культуру 

спілкування» 

3 травень Класний керівник 3 

класу 

 

31 Бесіда «Моя сім’я – моя радість» 4 травень Класний керівник 4 

класу 

 

32 Виховання здорової дитини в 

родині. Збереження генотипу. 

5 травень Класний керівник 5 

класу 

 

33 Вплив інтернет і компьютеро-

залежності 

6 травень Класний керівник 6 

класу 

 

34 Батьківський такт. Педагогічна 

позиція батьків. Година 

спілкування. 

7 травень Класний керівник 7 

класу 

 

35 Про спілкування з дитиною 9 травень Класний керівник 9 

класу 

 

 

 

 


