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"Формування національно свідомого громадянина, патріота, захисника 

Батьківщини, професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями 

та рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями та 

поведінкою, спрямованими на саморозвиток, самовдосконалення, 

самореалізацію, а також діяльність на благо рідної держави" 

 Виховання моральних цінностей, почуттів, ідеалів, знань, вчинків, 

звичок, а також духовної культури особистості. Продовження практики 

проведення уроків духовності. 

 Створення атмосфери фізичного комфорту, сприятливого соціального та 

психологічного клімату, що підтримує особистість, яка розвивається, 

вчасно реагує на її потреби та з повагою ставиться до її особливостей. 

 Формування безпечного середовища в закладі освіти та толерантних 

стосунків у суспільстві. Захист школярів під час освітнього процесу від 

приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та 

експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та 

агітації, що завдають шкоди їх здоров’ю та життю. 

 Формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких 

моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, 

усвідомлення насильства як порушення прав людини. 

 Упровадження в освітній процес заходів щодо підвищення рівня 

обізнаності здобувачів освітніх послуг та їх батьків з питань протидії 

торгівлі дітьми та безпеки в інтернет-мережі. 

 Забезпечення послідовної імплементації положень Конвенції ООН про 

права дитини, розбудова ефективної системи захисту прав та інтересів 

дитини на рівні навчального закладу. 

 Організація та проведення профілактичної правовиховної роботи, 

спрямованої на зниження рівня злочинності серед дітей і молоді, 

виявлення та усунення причин і умов, що сприяють учиненню дітьми 

правопорушень, подолання негативних проявів у молодіжному 

середовищі. 

 Удосконалення шляхів формування активної громадянської позиції, 

готовності до участі в процесах державотворення, готовності до 

військової служби та захисту України.  

 Формування навичок здорового способу життя, соціально активної, 

фізично здорової та духовно багатої особистості. 

 Проведення широкомасштабної екологічної агітаційної та виховної 

роботи. 



 Профорієнтаційна робота із використанням сучасних прийомів, методів і 

форм виховної системи. Задоволення потреб учнів у професійному 

самовизначенні, розвиток здатності до самостійного життєвого вибору. 

 Реалізація компетентнісного підходу до організації виховного процесу в 

шкільному та класних колективах. 

 Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових 

форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху. 

 Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з 

закладом. Здійснення педагогічної просвіти батьків з використанням 

сучасних форм і методів. 

 

 Вересень - Місячник здорового способу життя і безпеки 

Здоров’я — розкіш для людини, найбільша цінність у життєдіяльності  «

житті.». 

 Жовтень - «Немає  Місячник духовно-морально-етичного виховання 

вищої святині, як чисте сяйво доброти». 

 Листопад - «Твій вибір – твоя  Місячник правових знань 

відповідальність». 

 Грудень - Ми, українці, нація  Місячник національного виховання «

прадавня…». 

 Січень - Місячник естетичного виховання  «Вітрила талантів». 

 Лютий - Місячник шкільних традицій  «Школа – наш дім, ми господарі 

в нім». 

 Березень - Місячник родинного виховання  «Родина – щастя джерело». 

 Квітень - Місячник екологічного виховання і благоустрою  «Мій дім - 

Земля». 

 Травень - Місячник військово-патріотичного виховання  «Обов’язок. 

Відповідальність. Совість». 
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Ціннісне ставлення до себе 
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ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ: 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і держави 

Ціннісне ставлення до 

праці 
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до природи 
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Бесіда  

«Безпечна дорога у 

школу та додому»  

 

Тиждень безпеки учнів 

у школі та здорового 

способу життя 

 

Місячник безпеки 

дорожнього руху 

«Безпека на дорозі – 

безпека життя» 

Збір інформації про 

батьків учнів та їх 

соціально-професійний 

склад 

 

 Операція  «Зовнішній 

вигляд учнів» 

 

Проведення першого 

уроку «Урок мрій» 

(03.09) 

 

Обрання органів 

учнівського 

самоврядування по 

класах. 

 

Акція «Я – господар 

школи!»  

 

Акція «Пташка 

миру» (05.09) 
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 Тиждень безпеки в 

суспільстві та 

цивільного захисту 

 

Проект 

«OlimpicSTARS» 

(Олімпійський тиждень) 

Загальношкільний 

проект «День 

позитиву» до 

Всесвітнього дня 

запобігання 

суїцидальної поведінки  

(12.09) 

 

Проект  «Демократія – 

головний тренд на 

світовій арені» до 

Міжнародного дня 

демократії 

(14.09) 

Екологічна акція  

«Чисте довкілля» 
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 Тиждень безпеки в 

побуті 

 

Тренінг з антибулінгу 

«Ми всі можемо 

допомогти це зупинити» 

Проведення 

загальношкільних та 

класних батьківських 

зборів 

Проект 

«За мир – разом: повага, 

безпека і гідність для 

всіх»  

до Міжнародного дня 

миру (21.09) 

 

 
Екологічна акція 

«Скриньки збереження 

паперу» 

Конкурс-огляд 

озеленення 

класних кімнат 

(21.09) 
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Тиждень безпеки у 

навколишньому 

середовищі 

 

День туриму (27.09) 

 

Рейд «Літера «н» у 

класному журналі» 

Вивчення матеріально-

побутових умов 

проживання дітей-

сиріт, дітей з 

малозабезпечених та 

багатодітних сімей 

 

Проект «Людина 

народжується, щоб 

лишити по собі слід 

вічний» до 100-річчя від 

дня народження 

В.Сухомлинсько-го 

(28.09) 

Привітання шкільного 

бібліотекаря із 

Всеукраїнським дня 

бібліотек 

 (28.09) 

 

Акція  

«Я – господар школи!»  

(28.09) 

 

Урок духовності  

«День мучениць 

Віри, Надії, Любові 

та матері їх Софії» 

 (28.09) 
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Бесіди з безпеки 

дорожнього руху 

 (протягом тижня) 

 

 Бесіди «Небезпечні 

гриби і долікарська 

допомога при отруєнні 

ними» 

Проект «Життя без 

насильства» до 

Міжнародного дня 

проти насилля (02.10) 

Акція «Лист солдату!» 

до  

Дня захисника України 

 

Місячник шкільних 

бібліотек 

 

Проект «Цікаві факти 

про тваринний світ 

України» 

до Всесвітнього дня 

тварин 

(04.10) 

Проект «Славимо 

Вчителя ім’я» до 

Дня працівника 

освіти (05.10) 
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Проект «Подаруй 

усмішку» до 

Міжнародного дня 

психічного здоров’я 

(10.10) 
 

Бесіди «Безпечна 

поведінка з 

опалювальними 

приладами»  
 

Тренінг «Як не стати 

жертвою булінгу» 

 

Вітальний проект 

«Захисники України» 
(12.10) 

 

Етноярмарок 

«Покровські 

вареники» 

 (08 – 10.10) 

Проект «Джура» 

до Дня українського 

козацтва 

(12.10) 

 

Рейд 

«Добрий господар, або 

Чергування учнів у 

класі» 

(протягом тижня) 

Екологічна акція  

«Чисте довкілля» 
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Бесіди  про правила 

безпеки при виявленні 

вибухонебезпечних 

предметів 

 

Рейд «Літера «н» у 

класному журналі» 

(протягом тижня) 

Операція  «Зовнішній 

вигляд учнів» 

(протягом місяця) 

 

Проект «Операція 

«Захід» до Дня масової 

депортації населення 

Західної України до 

Сибіру (19.10) 

Рейд 

«Добрий господар, або 

Шкільне подвір’я» 

(19.10) 

Акція  

«Я – господар школи!»  

(19.10) 

Огляд-конкурс на 

найкращу 

державну 

символіку  

в кабінеті   

 (15.10) 

 

Конкурс-огляд 

класних куточків 

(19.10) 
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Проведення бесід з 

безпеки життя і 

здоров’я учнів під час 

осінніх канікул, 

письмове інформування 

батьків про проведену 

роботу з учнями щодо 

збереження їх життя і 

здоров’я 

Бесіди з батьками 

учнів, схильними до 

правопорушень 

(протягом місяця) 

 

Проект для батьків  

«Діти на канікулах» 

Проект «Шлях до 

премоги» 

до Дня визволення 

України від фашистських 

загарбників (25.10) 
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Проведення заходів згідно плану роботи на період осінніх канікул. 

Поповнення БЛОГУ ВЧИТЕЛЯ матеріалами з питань виховної роботи. 
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Бесіда про безпеку під 

час терористичних 

актів та в інших 

соціальних 

надзвичайних ситуаціях 

 

Операція  «Зовнішній 

вигляд учнів» 

(протягом місяця) 

Проект «Твій вибір – 

твоя відповідальність» 

 до Місячника правових 

знань (протягом місяця) 

 

Літературний challenge  

«Книгоманія, або Мій 

улюблений 

український 

письменник» (09.11) 

Проект  

«Шануй мову 

калинову» 

до Дня української 

писемності і мови 

(09.11) 

Рейд 

«Добрий господар, або 

Чергування учнів по 

школі» 

(протягом тижня)  

 

Екологічна акція  

«Чисте довкілля» 

 

Проект-огляд 

художньої 

самодіяльності 

класів 

«Гімназія має 

талант» 

 (05-08.11) 
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Бесіди про пожежну 

безпеку та дії в разі 

пожежі 

Порадник для батьків 

«Як подолати шкідливі 

звички дітей» 

Проект «Толерантність 

– це…» 

до Дня доброти (13.11)  і 

Дня толерантності (16.11) 

 
Виставка-конкурс 

«Годівничка» 

(16.11) 
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 Бесіди про правила 

поведінки та безпеки у 

громадському 

транспорті, дії в разі 

ДТП до Всесвітнього дня 

пам’яті жертв дорожніх 

аварій 

Проект «День 

дитинства» до 

Всесвітнього дня дитини 

(20.11) 

 

Правовий брейн-ринг 

Проект «Україна – 

країна гідності та 

свободи» 

до Дня Гідності і Свободи 

(21.11) 

 

Екологічна акція «Ні – 

поліетиленовим 

пакетам!» 

(протягом тижня) 

Проект «Урок 

духовності» на 

тему  «Михайло їде 

на білому коні» 

(21.11) 
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Бесіди «Особиста гігієна 

– основа імунітету, або 

Профілактика 

захворювання на ГРВІ» 

 

Рейд «Літера «н» у 

класному журналі» 

(протягом тижня) 

Бесіди з батьками учнів, 

які мають низький 

рівень знань 

 

Рейд «Ні – 

запізненням!» 

 

Проект «Колос правди» 

до Дня пам’яті жертв 

голодоморів та 

політичних репресій 

(26.11) 

Акція  

«Я – господар школи!»  

(30.11) 

Фотоконкурс «Мої 

домашні улюбленці» до 

Всесвітнього дня 

домашніх улюбленців 

(30.11) 

Акція «Червона 

стрічка – 

промовистий 

символ» до 

Всесвітнього дня 

боротьби з 

ВІЛ/СНІДом 

(30.11) 
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Бесіда про правила 

поведінки на вулицях і 

дорогах у зимовий 

період 

Проект «Ми - 

волонтери» до 

Міжнародного дня 

волонтерів (05.12)  

 

Операція  «Зовнішній 

вигляд учнів»  

(протягом місяця) 

Проект «Небезпечний 

ворог СНІД!» до  

Всесвітнього дня 

боротьби з ВІЛ/СНІДом  

(03.12) 

 

Проект «День 

шкільного 

самоврядування» 

(07.12) 

 

Екологічна акція  

«Чисте довкілля» 

 (прибирання 

пришкільних територій) 

(08.12) 

Уроки духовності 

«Свято дівочої 

долі» 

до Дня 

Великомучениці 

Катерини (07.12) 
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Бесіди про правила 

безпечного 

користування 

феєрверками, салютами 

та іншими 

піротехнічними 

засобами 

 

Заняття з елементами 

тренінгу 

«ВсеЩоНасНеВбиває, 

або Як подолати 

булінг» до Всесвітнього 

дня прав людини 

Виховні години «Ціною 

власного життя» 

 до Дня вшанування 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

(12.12) 

Проект «Майстерня 

Діда Мороза, або 

Новорічний дарунок 

ялинці» 

 

Проект 

«Андріївські 

забави»  

(13.12) 
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Бесіди «Свята можуть 

бути веселими, а 

можуть стати сумними» 

про безпеку зимових 

свят 

 

Рейд «Літера «н» у 

класному журналі» 

(протягом тижня) 

Проект «Подарунки від 

Святого Миколая»  

(19.12) 

Проект «Святий 

Чудотворець Миколай у 

гості завітав» 

(19.12) 

 

Проект «Школа 

новорічна» 
 (до 18.12) 

Екологічна акція 

«Врятуй ялинку!» 

(протягом тижня) 

Конкурс  

 «Найкращий 

новорічний клас» 

 (18.12)  
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Проведення бесід з 

безпеки життя і 

здоров’я учнів під час 

зимових канікул  

 

Проект «Батькам про 

безпеку дітей під час 

канікул» 

 

Новорічний проект 

«Диво казкове 

новорічне» 

Операція «Чиста 

школа, чистий клас» 

Рейд-перевірка  

«Як живеш, 

підручнику?». 

Підсумки результатів 

збереження підручників 

за І семестр. 
 

Організація та 

проведення 

новорічних ранків 

і вечорів 



СІЧЕНЬ 
Д

а
т

а
  

Ціннісне ставлення до себе 
Ціннісне ставлення до 

сім’ї, родини, людей 

ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ: 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і держави 

Ціннісне ставлення до 

праці 

Ціннісне ставлення 

до природи 

Ціннісне ставлення 

до культури та 

мистецтва 
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Проведення заходів згідно плану роботи на період зимових канікул. 

Поповнення БЛОГУ ВЧИТЕЛЯ матеріалами з питань виховної роботи. 
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Бесіди про небезпеку 

зимової дороги і 

правила пішохода 

 

Обстеження житлово-

побутових умов 

окремих соціальних 

груп учнів 

(протягом тижня)  

 

Урок духовності «Що 

третій же празник – 

Святе Водохреща» 

(18.01) 

Рейд «Ні – 

запізненням!» 

(протягом тижня) 

Акція  

«Я – господар школи!»  

 

Проект  

«Мої таланти» 
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Бесіди  про 

обмороження і надання 

долікарської допомоги 

при обмороженні 

Операція  «Зовнішній 

вигляд учнів»  

(протягом місяця) 

Проект «Співаєм славу 

тій події і тепер» до Дня 

Соборності України 

(22.01) 

 

Операція «Урок»   
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Бесіди про небезпечні 

квести та Інтернет-

квести серед учнів 

Проект «Мистецтво у 

моїй родині» 

Проект «Герої Крут – 

для нащадків взірець!» 

до Дня пам’яті героїв 

Крут (29.01) 

Рейд «Літера «н» у 

класному журналі» 

(протягом тижня) 

 
Виставки творчих 

робіт учнів 

 



ЛЮТИЙ 
Д

а
т

а
  

Ціннісне ставлення до себе 
Ціннісне ставлення до 

сім’ї, родини, людей 

ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ: 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і держави 

Ціннісне ставлення до 

праці 

Ціннісне ставлення 

до природи 

Ціннісне ставлення 

до культури та 

мистецтва 
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Бесіди «Безпечний 

Інтернет», 

«Травматизм, як його 

уникнути» 

 

Порадник для батьків 

«Небезпечні Інтернет-

квести, які чатують на 

ваших дітей» 

Виховні години 

«Школа – наш дім» 
 

Екологічна акція  

«Чисте довкілля» 

 (прибирання пришкільних 

територій) (08.02) 
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Бесіди «Як загасити 

пожежу» про правила і 

засоби пожежогасіння 

 

 

Бесіди про причини 

появи булінгу в 

класному колективі 

Урок духовності 

«Стрітення Господнє» 

(15.02) 

Рейд «Ні – 

запізненням!» 

(протягом тижня) 

 

Проект «Шпаківня» 

(впродовж місяця) 

Проект 

«Кохання… Співає 

у душі, немов 

весна!»  

 до Дня закоханих 

(14.02) 
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 Бесіди про правила 

користування 

громадським 

транспортом 

 

Операція «Урок» 

(протягом тижня) 

Наш календар 

 «20 лютого – 

Всесвітній день 

соціальної 

справедливості» 

Проект  

«Нескорені, чиї душі на 

небесах…» до Дня 

Небесної Сотні (20.02) 

 
Проект «Шпаківня» 

(впродовж місяця) 

Проект «Кращої, 

ніж рідна, мови не 

буває…» до 

Міжнародного дня 

рідної мови (21.02) 
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Бесіди про небезпеку 

бурульок 

 

 

Рейд «Літера «н» у 

класному журналі» 

(протягом тижня) 

 

Наш календар 

 «01 березня - 

Всесвітній день 

цивільної оборони» 

 

Проект «Чорний день в 

історії мого народу» до 

Дня початку російської 

агресії 

(28.02) 

 
Екологічний флешмоб 

«Охорона первоцвітів» 

Операція  

«Зовнішній вигляд 

учнів»  

(протягом тижня) 



БЕРЕЗЕНЬ 
Д

а
т

а
  

Ціннісне ставлення до себе 
Ціннісне ставлення до 

сім’ї, родини, людей 

ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ: 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і держави 

Ціннісне ставлення до 

праці 

Ціннісне ставлення 

до природи 

Ціннісне ставлення 

до культури та 

мистецтва 
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Бесіди про гігієну одягу 

як запоруку здоров’я 

людини і небезпеку 

весняної річки 

Проект «Сімейна 

скринька» 

Проект «Родинні свята» 

до Міжнародного 

жіночого дня 

Проект «Шкільна 

масляна» (04-07.03) 

 

Екологічний флешмоб 

«Охорона первоцвітів» 

Проект привітання 

вчителів-жінок 

«Берегиням 

дитячих сердець» 

до Міжнародного 

жіночого дня  

(07.03) 
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Бесіди «ДТП і діти» 

 

Рейд «Ні – 

запізненням!» 

Порадник для батьків 

«Яким повинно бути 

родинне виховання» 

Проект «Шевченківські 

дні»  

(10-15.03) 

 
Проект «Бережіть ліс» 

до Міжнародного дня 

лісів (15.03) 

Операція  

«Зовнішній вигляд 

учнів»  

(протягом тижня) 
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Бесіди про безпеку під 

час весняних канікул  

 

Рейд «Літера «н» у 

класному журналі» 

(протягом тижня) 

Проект «Батькам про 

безпеку дітей під час 

канікул» 

 

Проект  

«Щастя – це…»  

до Міжнародного дня 

щастя (20.03) 

Проект «Туберкульоз в 

Україні»  

до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом 

(23.03) 
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Проведення заходів згідно плану роботи на період весняних канікул. 

Поповнення БЛОГУ ВЧИТЕЛЯ матеріалами з питань виховної роботи. 
 

 



КВІТЕНЬ 
Д

а
т

а
  

Ціннісне ставлення до себе 
Ціннісне ставлення до 

сім’ї, родини, людей 

ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ: 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і держави 

Ціннісне ставлення до 

праці 

Ціннісне ставлення 

до природи 

Ціннісне ставлення 

до культури та 

мистецтва 
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Бесіди до Міжнародного 

дня просвіти з питань 

мінної небезпеки та 

допомоги в діяльності 

щодо розміновування 

Проект  

«Тиждень здоров’я» 

 

Урок здоров’я до Дня 

здоров’я (06.04) 

Тиждень дитячого 

читання до 

Міжнародного дня 

дитячої книги  

 
Проект «Благоустрій» 

(впродовж місяця) 
Проект 

 «Ліга сміху» 
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Бесіди про безпеку руху 

велосипедиста 

Фотоконкурс  

«Здоров’я і моя 

родина» 

 

Рейд «Ні – 

запізненням!» 

Проект «Ешелони 

смерті» до 

Міжнародного дня 

визволення в’язнів 

фашистських концтаборів 

(11.04) 

 
Проект «Шкільний 

квітник» 

(впродовж місяця) 

Операція  

«Зовнішній вигляд 

учнів»  

(протягом тижня) 
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Бесіди про безпеку біля 

водойми і допомогу 

потопаючому 

Операція «Урок» 

(протягом тижня) 

Проект «Джерела 

духовності» 

до Всесвітнього дня 

книги та 

 авторського права (19.04) 

Акція «Посади 

дерево!» 

(впродовж місяця) 

Екологічна акція  

«Зробимо Україну 

чистою» до Дня довкілля 

(19.04) 

Фотофлешмоб 

«Екологія рідного 

міста»  
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Бесіди «Пожежа в лісі» 

як запобігти, як діяти, як 

надати долікарську 

допомогу 

 

Рейд «Літера «н» у 

класному журналі» 

(протягом тижня) 

Рейд «Територія 

школи вільна від 

куріння» (протягом 

тижня) 

 

Уроки духовності 

«Христос Воскрес! 

Воскресне Україна!» 

Проект «Тиждень 

цивільної оборони» 

 до Дня Чорнобильської 

трагедії 

 
Виставка-конкурс 

«Писанкове мереживо» 

 
 



ТРАВЕНЬ 
Д

а
т

а
  

Ціннісне ставлення до себе 
Ціннісне ставлення до 

сім’ї, родини, людей 

ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ: 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і держави 

Ціннісне ставлення до 

праці 

Ціннісне ставлення 

до природи 

Ціннісне ставлення 

до культури та 

мистецтва 
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Бесіди про безпечний 

відпочинок на природі 

Операції 

«Живи, книго!», 

«Подаруй бібліотеці 

книгу!» 

(впродовж місяця) 

Виховні години «Тетіїв 

мій, земля моїх батьків» 

до Дня міста 

Акція 

«Я – господар школи!»  
 

 

Операція  

«Зовнішній вигляд 

учнів»  

(протягом тижня) 
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Бесіди про безпеку на 

вечірній дорозі 

Рейд «Ні – 

запізненням!» 
(протягом тижня) 

Проект «Пам’ятаємо! 

Перемагаємо!» до Дня 

пам’яті та примирення  

(протягом тижня) 

 

Проект «Шкільний 

квітник» 

(впродовж місяця) 

Виховні години 

«Матуся – сонечко 

наше! 

до Дня матері та 

Міжнародного дня 

сім’ї (10.05) 
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 Бесіди про небезпечні 

рослини, ягоди та гриби, а 

також долікарську 

допомогу при отруєннях 
 

Операція «Урок» 

(протягом тижня) 

Відеопроект «Чужа 

молитва» до Дня 

пам’яті жертв геноциду 

кримсько-татарського 

народу (17.05) 

Свято честі школи 

«Vivat, гімназіє!» (16.05)  

Екологічна акція  

«Чисте довкілля» 
 (прибирання зелених зон 

пришкільних територій)  

 

 

Танцювальний 

флешмоб 

 «Я – патріот» до 

Міжнародного дня 

вишиванки (16.05) 
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Бесіди про безпечну 

поведінку біля водойми 

 

Рейд «Літера «н» у 

класному журналі» 

(протягом тижня) 

Проект  

«День Європи» 

(20.05) 

Виховні години 

"Слов'янська 

писемність і її видавці" 
до Дня слов’янської 

писемності та мови 

(24.05) 

 
Акція 

«Я – господар школи!»  
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Бесіди про безпеку під 

час літніх канікул  

 

Проект «Батькам про 

безпеку дітей під час 

канікул» 

   

Свято 

останнього 

дзвоника 

 



 


