
3.1. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
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№ Зміст діяльності 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

а
н

н

я
 

Відповідальні 
Форма  

контролю 
Узагальнення 

Організаційна робота 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

1 Перевірити та погодити планування роботи педагога-

організатора 

IV ЗДВР  погодження  

2 Організувати виховний процес освітнього закладу на 

2021/2022н.р. 

IV ЗДВР наказ  

3 Організувати роботу учнівського врядування 

«Відродження» на 2021/2022н.р. 

IV ЗДВР наказ  

4 Організувати роботу щодо попередження 

профілактики та запобігання наркоманії, 

тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв 

серед учнівської молоді 

IV ЗДВР 

 

наказ  

5 Організувати роботу щодо попередження та 

профілактики бездогляності та створення Ради 

профілактики правопорушеннь серед учнів на 

2021/2022н.р. 

IV ЗДВР 

 

наказ  

6 Організувати урочистості з нагоди: 

- фоточелендж до Дня Прапора України; 

- 30-ої річниці Дня незалежностіУкраїни; 

- Свята Першого дзвоника 

ІІІ-IV ЗДВР, ПО фотозвіт  

7 Організація роботи батьківського всеобуча ІІІ-IV ЗДВР, ПО план  

РОБОТА З БАТЬКАМИ 

1 Консультації для батьків майбутніх першокласників ІV ПП журнал 

щоденного 

обліку роботи 

 

 Організаційна робота 

В
Е

Р

Е
С

Е
Н Ь
 1 Організувати участь у міських заходах фізкультурно-

спортивного напряму в 2021/2022н.р. 

І-ІІ ЗДВР наказ  



2 Організувати участь у міських заходах екологічного 

напряму в 2021/2022н.р. 

І-ІІ ЗДВР наказ  

3 Організувати участь у міських заходах туристсько-

краєзнавчого напряму в 2021/2022н.р. 

І-ІІ ЗДВР наказ  

4 Організувати участь у міських заходах військово-

патріотичного виховання в 2021/2022н.р. 

І-ІІ ЗДВР наказ  

5 Організувати участь у міських заходах науково-

технічного напряму в 2021/2022н.р. 

І-ІІ ЗДВР наказ  

6 Організувати участь у міських заходах художньо-

естетичного напряму в 2021/2022н.р. 

І-ІІ ЗДВР наказ  

7 Створити інформаційний банк даних про зайнятість 

учнів в позаурочний час 

ІІ-ІІІ ЗДВР мережа  

гуртків 

 

8 Організувати та провести місячник безпеки руху, 

попередження дитячого травматизму «Збережи 

здоров’я та й на все життя» 

І-IV ЗДВР 

 

наказ  

9 Провести класні збори з метою організації 

учнівського самоврядування в класах та школі 

ІІ-ІІІ КК 

ПО 

списки активу 

класу та школи 

 

10 Провести тематичні збори учнів по класах 

«Дотримання правил для учнів - обов’язок кожного 

школяра»  

І-ІІ КК фотозвіт  

11 Засідання учнівського парламенту та планування 

роботи на 2021/2022 н. р.  

ІІ ПО протокол  

12 Спланувати роботу органів учнівського 

самоврядування 

ІІ-ІІІ ПО плани роботи 

міністерств 

 

13 Участь у семінарі відповідального за краєзнавчий 

напрям роботи у закладі 

ІІ керівник гуртка графік  

14 Участь у семінарі відповідального за туристський 

напрям роботи у закладі 

ІІ Шевченко С.Г. графік  

15 Складання банку даних дітей внутрішньошкільного 

обліку та учнів, що опинилися в складних життєвих 

обставинах 

 
до 10 вересня 

Соц.педагог інформація  



16 Засідання шкільної ради профілактики № 1 із 

запобігання правопорушень, злочинності й 

бездоглядності серед неповнолітніх 

IV Соц. педагог протокол  

17 Рейди «Діти вулиці» по виявленню зайнятості у 

канікулярний час  учнів «групи ризику»,  дітей, що 

опинилися у складних життєвих обставинах 

4 рази на рік Соц. педагог Журнал 

щоденного 

обліку 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ  

Патріотичне, правове виховання; виховання національної культури, громадянська освіти, туристсько-краєзнавча 

діяльність 

1 Організувати роботу гуртків «Виховуємо патріотів», 

«Юний правознавець» 

І ЗДВР, 

керівник гуртка 

погодження  

2 Провести перший урок «Діти об’єднують Україну», 

«Краса людини – її доброта» (1-4кл.) 

01.09. КК фотозвіт  

3 Міжнародний день демократії: 

 тематичні виховні години (1-9кл.) 

15.09. КК, ПО фотозвіт  

4 Заходи щодо відзначення Міжнародного дня миру 

(уроки миру, обговорення фільмів.  Флешмоб «Голуб 

миру») 

21.09 КК фотозвіт   

5 День партизанської слави: 

 Інформаційний дайджест  «Історія 

партизанського руху на Україні» 

22.09. КК, ПО,  учителі 

історії 

фотозвіт  

6 Участь у міських культурно-масових мистецьких та 

спортивних заходах із нагоди 243-ї річниці 

заснування міста Херсона 

ІІІ- IV ЗДВР, КК, ПО наказ  

7 Делегування учнів у МУП ІІІ ЗДВР, ПО інформація  

8 День туризму: 

- надання інформації; 

- вікторини, квести, спортивні змагання, Дні 

здоров’я  

ІІ-IV 

(за планом) 

 

ЗДВР звіт  



9 День бібліотек: 

- знайомство зі шкільною бібліотекою (1 кл) 

- огляд нових надходжень до шкільної бібліотеки; 

 - акція «Подаруй бібліотеці книгу» 

30.09. ЗДВР, КК, 

зав.бібліотекою 

фотозвіт  

10 Виховний захід «Академічна доброчесність – шлях 

до успіху» 

Упродовж 

місяця 

КК фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психологічного та соціального «Я» 

1 Проведення Всеукраїнського тижня з протидію 

булінгу (окремий план) 

ІІ-ІІІ ЗДВР, 

соц.педагог 

план, 

 фотозвіт 

 

2 Тиждень безпеки руху дітей: 

- Виховна година  «Абетка пішохода» (1-4кл) 

- Вікторина «Мова вулиці» (5-7 кл) 

- Практикум «Безпека на дорозі – показник 

культури нації» (8-9 кл) 

ІІІ 

(13.09-

17.09) 

 

ЗДВР 

КК, керівник 

гуртка 

наказ  

3 Робота загонів «Юні рятівники», «Юні інспектори 

дорожнього руху» 

Упродовж 

року 

Керівники 

гуртків 

погодження 

планування 

 

4 Тиждень протипожежної безпеки «Вогонь. Друг чи 

ворог ?»: 

- Перегляд мультфільмів «Пожежа» 1-4кл 

- Бесіда за круглим столом «Що я знаю про 

вогонь» (5 класи) 

- конкурс буклетів на тему 

«А  ти  знаєш   правила пожежної безпеки?» 

(6-7класи) 

-  Заняття про надання першої долікарської 

допомоги  (8-9 класи) 

III 

(20.09.-

24.09) 

ЗДВР 

КК, керівник 

гуртка 

план, 

фотозвіт 

 

6 Бесіда «Правила харчування» (1-4 кл) упродовж 

місяця 

медпрацівник фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 

Моральне, превентивне виховання 

1 Соціальна акція волонтерського загону «Ветеран 

живе поруч» 

 

ІІ-IV ЗДВР, 

ПО 

фотозвіт  



РОБОТА З БАТЬКАМИ 

1 Педагогічний всеобуч батьків: 

- Емоції позитивні та негативні. Запобігання 

жорстокому поводженню з дітьми (1-2класи) 

- Права дитини. Дотримання їх у сім'ї. Правове 

виховання дітей у сім'ї (3-4класи) 

- Особливості навчальної діяльності учнів 5-х класів 

у зв'язку з переходом від початкової до середньої 

школи (5класи) 

- Попередження негативних звичок у дітей. 

Позитивний вплив батьківського прикладу (6-7 

класи) 

- Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я 

як найвищої соціальної цінності (8-9класи) 

ІІ 

 

ЗДВР, 

КК 

матеріали, 

протоколи 

 

2 Провести бесіди з батьками щодо попередження 

дитячого травматизму в школі та побуті 

ІІ ЗДВР, 

КК 

матеріали, 

протоколи 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ  

Екологічне виховання 

1 Участь у міських конкурсах: 

- міський етап Всеукраїнської трудової акції 

«Ліси для нащадків»  

- Всеукраїнська акція «Зробимо Україну 

чистою разом!»  

- Міський етап еколого-натуралістичного 

походу «Біощит» в Україні 

Упродовж 

місяця 

Яблуновська 

О.В. 

результати 

конкурсів 

 

2 Акція «Макулатурінг» ІІ-ІІІ ПО фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

 Художньо-естетичне виховання 

1 День знань, свято Першого дзвоника 01.09. ЗДВР, ПО сценарій, 

фотозвіт 

 

2 Відвідування музеїв та виставок, театрів, 

кіноконцертних залів міста 

упродовж 

року 

ЗДВР наказ  

  ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ  

Трудове виховання, профорієнтація 



1 Організація профорієнтаційної роботи на 

2021/2022н.р. 

ІІІ ЗДВР наказ  

2 Акція «Я — господар школи!» (озеленення та 

благоустрій класних кімнат і коридорів, розподіл 

зелених зон пришкільної території між класами, 

упорядкування шкільного подвір’я) 

ІІ- IV ЗДВР, КК, ПО фотозвіт  

3 Участь у профорієнтаційних зустрічах Упродовж 

місяця 

ЗДВР наказ  

ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Проведення Олімпійського тиждня 
День здоров’я і фізичної культури (1-9кл) 

II 
(за окремим 

планом) 

ЗДВР, 

учителі 

фізкультури 

наказ, 

план  

 

2 Участь у міських змаганнях з фізкультуно-

спортивного напряму 

ІІ- IV ЗДВР, 

учителі 

фізкультури 

наказ  

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

Організаційна робота 

1 Організувати та провести місячник правових 

знань і правової пропаганди «Бережи мене, мій 

законе » 

І-IV ЗДВР 

 

наказ  

2 Організувати та провести двомісячник благоустрою 

шкільної та пришкільної території. Закріпити ділянки 

шкільного двору за класними колективами 

І-IV ЗДВР 

 

наказ  

3 Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під 

гаслом «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта 

учнів» 

І-IV ЗДВР 

 

звіт  

4 Участь у тренінгах щодо підготовки до міського 

конкурсу «Козацькими стежинами» 

ІІ- IV керівник гуртка наказ, 

заявка 

 

5 Складання плану виховних заходів на період осінніх 

канікул 

ІІ-ІІІ ЗДВР 

КК 

наказ, 

план 

 

6 Участь у конкурсах МУП Упродовж 

року 

ПО, КК наказ, заявка  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ  

Патріотичне, правове виховання; виховання національної культури, громадянська освіти, туристсько-краєзнавча 

діяльність 



1 Участь у конкурсі-виставці учнівської молоді зі 

стендового моделювання військової техніки, 

присвячений Дню захисника України 

І Десна І.В. заявка  

2 Участь у міських змаганнях з морського 

багатоборства 

І-ІІ ЗДВР, 

учителя 

фізкультури 

наказ,  

заявка 

 

3 Участь у міському етапі Всеукраїнської експедиції 

учнівської та студентської молоді «Моя 

батьківщина» 

І-IV ЗДВР, 

керівник гуртка 

наказ, 

заявка 

 

4 Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл» (Джура)  

Військова смуга перешкод 

І-IV ЗДВР, 

керівник гуртка 

наказ, 

заявка 

 

5 Краєзнавча пошукова робота  щодо  збору матеріалів  

для музею школи    

упродовж 

року 

ЗДВР, 

керівник гуртка 

матеріали  

6 Зустріч з військовими АТО до Дня захисника України 

та Дня козацтва 
14.10 ЗДВР, КК 

фотозвіт  

7 Правовий брейн-ринг (8-9 класи) ІІІ керівник гуртка фотозвіт  

8 Відеоролик «Я знаю свої права» (1-9кл) ІV педагог - 

організатор 

відео  

9 Година спілкування «Права та обов’язки школяра» 

(5-7класи) 

I КК фотозвіт  

10 Виставка літератури  «З правової скарбнички» І-ІV бібліотекар огляд  

11 Перегляд мультфільмів «Права дитини в Україні» 

(1-4класи) 

І-ІV КК фотозвіт  

12 Зустріч старшокласників з представниками 

правоохоронних установ міста 

ІІ ЗДВР, 

соц.педагог 

фотозвіт  

13 Єдина виховна година до Дня українського козацтва 

«Мужність і відвага скрізь покоління» 

 

ІІ 

КК фотозвіт  

14 Виховна година до Дня визволення України від 

фашистських загарбників 

31.10. учителі історії, 

класні керівники 

фотозвіт  

15 Краєзнавчий конкурс «Дива Херсона» Упродовж 

місяця 

КК, керівники 

гуртків 

матеріали  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психологічного та соціального «Я» 



1 Бесіда «Геть паління! Ми здорове покоління» (8-

9кл.) 

ІІ- IV медпрацівник 

 

фотозвіт  

 
Всесвітній день здорового харчування 

(Інформаційна хвилинка) 

16.10 КК фотозвіт  

2 Європейський День боротьби з торгівлею людьми: 

Інформаційно-профілактичний захід «Не стань 

жертвою торгівлі людьми» 

18.10. СПС, КК фотозвіт  

3 Єдина виховна година з безпеки життєдіяльності 

на період осінніх канікул  

22.10. КК Журнал 

інструктажів 

 

4 Профілактичні бесіди з дітьми ВШО ІІ ПС Індивідуальна 

картка, 

протокол 

індивідуальних 

консультацій 

 

 Тестування щодо визначення рівня та характеру 

тривожності здобувачів освіти в нових умова 

навчання (5класи) 

2-4 ПП Протоколи 

групової 

психологічної 

діагностики 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 

Моральне, превентивне виховання 

1 Бесіда «Щаслива сім’я, яка вона» І- IV КК план-конспект  

2 Міжнародний день людей похилого віку 

 - Акція «Милосердя» до дня людей похилого віку             

«Не залишайся осторонь» збір продуктовий пайків; 

 - бесіди на тему: « Повага до старших – одна з 

головних цінностей людської моралі.», «Мудрі і багаті 

літами» 

01.10. КК, ПО фотозвіт  

РОБОТА З БАТЬКАМИ 

1 Індивідуальні консультації для батьків з питань 

адаптації учнів 5-х класів 

І - ІV ПП Журнал обліку 

консультацій 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ  

Екологічне виховання 

1 Акція «Годівничка» І - ІV ПО, 

КК 

фотозвіт  

2 Тренінг «Утилізація сміття у нашому місті. 

Проблеми та можливості» 

ІІ-ІІІ КК фотозвіт  



3 Участь у міських заходах: 

-  Всеукраїнська трудова акція «Парад квітів 

біля школи»  

- Всеукраїнська трудова акція «Плекаймо сад»  

- Всеукраїнська трудова акція «Юннатівський 

зеленбуд» 

- Всеукраїнський заочний конкурс-огляд  

«Галерея кімнатних рослин» 

- «Вчимося заповідувати» 

І- IV ЗДВР, 

керівник гуртка 

результати  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Художньо-естетичне виховання 

1 Підготовка та проведення заходу до Дня 

працівника освіти: 

- концертна програма «Вітаєм вас, учителі!» 

І ЗДВР, ПО сценарій  

2 Міжнародний день музики 02.10. учить музики фотозвіт  

3 Челендж «Посмішка робить світ добрішим» до 

Всесвітнього Дня усмішки  

02.10 ПО фотозвіт  

4 Участь в обласному фотоконкурсі учнівської молоді 

«Світ дитячих посмішок» 

ІІІ- IV керівник гуртка заявка  

5 Конкурс «Школа має таланти» ІV ЗДВР, ПО сценарій  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

Трудове виховання, профорієнтація 

1 Благоустрій пришкільної території ІІІ- IV ЗДВР, ПО фотозвіт  

ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Участь у міських змаганнях: 

- «Старти надії»  

- «Шкіряний мяч» 

- Крос 

- спортивне орієнтування 

Упродовж 

місяца 

ЗДВР, учителі 

фізкультури 

наказ  

 

Л
И

С
Т

О

П
А

Д
 Організаційна робота 

1 Організувати та провести місячник здорового 

способу життя «Головне багатство людини – 

здоров’я» 

І-ІV ЗДВР 

 

наказ  



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ  

Патріотичне, правове виховання; виховання національної культури, громадянська освіти, туристсько-краєзнавча 

діяльність 

1 Заходи до Дня Гідності та Свободи: 

- години спілкування «Хто вмирає в боротьбі – в 

серцях живе повіки»; 

- відеолекторій «Герої не вмирають» 

21.11 ЗДВР, КК фотозвіт  

2 Заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору  

1932-1933 р  Акція «Засвіти свічку» 

IV КК, ПО фотозвіт  

3 Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл» (Джура)  

Гра «Рятівник» 

І-ІV ЗДВР, керівник 

гуртка 

 

наказ  

4 День української писемності та мови 

Виховна година «Там, де живе рідна мова, живе 

український народ» 

09.11 ЗДВР, ПО фотозвіт  

5 Участь у міському  конкурсі «Юні екскурсоводи» за планом УО ЗДВР, 

керівник гуртка 

заявка  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психологічного та соціального «Я» 

1 Змагання до всесвітнього дня дитини 20.11 учителі фізичної 

культури 

фотозвіт  

2 Бесіда  «Профілактика та захворюваності на грип та 

ГРВІ»  (5-6 кл.) 

І- IV Медпрацівник фотозвіт  

3 Акція «16 днів проти насильства» І-ІІ ЗДВР, СП наказ, план  

4 Лекція «Профілактика шкідливих звичок». 

Пропагування здорового способу життя (7 кл.) 

II ПП фотозвіт  

5 Зустрічі з лікарями Упродовж 

місяця 

ЗДВР фотозвіт  

6 Бесіди: 

-   «Я і мої друзі – за здоровий спосіб життя» (1 

– 4 класи); 

-  «Як зберегти здоров’я» (5 – 7 класи) 

-  «Шкідливі звички та їх наслідки» (8-9 кл) 

I КК фотозвіт  



7 Тренінгові заняття, індивідуальні бесіди з учнями 

щодо попередження вживання наркотичних, 

алкогольних напоїв, тютюнопаління та з питань 

збереження здорового способу життя : 

-  «Ми – за здоровий спосіб життя» (5 – 6 

класи) 

-  «Як сказати «Ні» та не втратити друзів»  (7 – 

8 кл.) 

І-IV ПС фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 

Моральне, превентивне виховання 

1 Міжнародний День толерантності 16.11 ПС, ПО фотозвіт  

2 Година спілкування «Вчимося ввічливості» ІІІ КК фотозвіт  

3 Виставка – конкурстворчих композицій із овочів та 

фруктів (1-11 кл) 

 

ІІ ЗДВР, КК 

ПО 

фотозвіт  

РОБОТА З БАТЬКАМИ 

1 Індивідуальні консультації батьків з вчителями 

предметниками 

ІІІ ЗДВР, КК фотозвіт  

2 Консультації для батьків за результатами 

діагностики з адаптації першокласників (за 

потребою) 

ІV ПП Журнал обліку 

консультацій 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ  

Екологічне виховання 

1 Участь у міських екологічних акціях за планом 

УО 

ЗДВР 

керівник гуртка 

наказ  

2 Міжнародний день енергозбереження 11.11 ПО, КК фотозвіт  

3 Тиждень екології (за окремим планом) ІІІ ЗДВР, ПО, 

керівник гуртка 

наказ  

4 Акція «Турбота про птахів» 

 

Упродовж 

місяця 

ПО фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Художньо-естетичне виховання 

1 Участь у міському конкурсі образотворчого 

мистецтва «Барви рідного міста» 

І ЗДВР, керівник 

гуртка 

заявка  

2 Міський чемпіонат шкільних команд КВН І- IV ПО наказ  



3 Виставка образотворчого мистецтва «Осінній 

вернісаж - 2020» для дітей з ООП 

І- IV Керівники 

гуртків 

заявка  

4 Участь у міських конкурсах: 

- конкурс художнього читання «Наша земля - 

Україна» 

за  планом 
УО 

ЗДВР 

педагог-

організатор 

заявка  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

Трудове виховання, профорієнтація 

1 Конкурс «Бджілка мала, але й та працює» (1-2 класи) І КК фотозвіт  

2 Рольова гра «Усі професії хороші – вибирай на смак» 

(3-4 класи) 

ІІ КК фотозвіт  

3 Ігрове спілкування «Світ професій» (5-7 класи) ІІІ КК фотозвіт  

4 Круглий стіл «Вибір професії – вибір життєвого 

шляху» (8-9 класи) 

IV КК фотозвіт  

5 Тиждень профорієнтаційної роботи ( за окремим 

планом) 

ІІІ- IV ЗДВР, ПО, КК наказ  

ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Участь у міських змагання: 

- Плавання; 

- Теніс настільний; 

- Баскетбол. 

І- IV ЗДВР, учителі 

фізкультури 

наказ  

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

Організаційна робота 

1 Організувати та провести місячник 

громадянсько-патріотичного виховання «Я, 

родина, Україна» 

І-IV 

 

ЗДВР 

 

наказ  

2 Засідання  шкільної ради профілактики №2 із 

запобігання правопорушень, злочинності й 

бездоглядності серед неповнолітніх 

IV  
 

Соц.педагог протокол  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ  

Патріотичне, правове виховання; виховання національної культури, громадянська освіти, туристсько-краєзнавча 

діяльність 

1 Благодійна акція «Ветеран  живе поруч» III KK фотозвіт  

2 Літературна виставка до Дня Збройних сил 

України 

ІІ бібліотекар огляд  



3 Виховна година «Збройні сили України на захисті 

державності» 

І-II вчителі історії 

КК 

фотозвіт  

4 Уроки мужності: 

- зустріч з військовими АТО (5-7 класи); 

- диспут «Держава та суспільство»  (8-9 класи) 

IV КК,вчителі 

історії, ПО 

фотозвіт  

5 Всеукраїнський тиждень права                                          ІІ Вчителі історії, 

керівник гуртка 

наказ  

6 Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл» (Джура)  

У колі друзів 

І-IV ЗДВР, 

керівник гуртка 

наказ  

7 Участь у міських конкурсах: 

 - «Космічні фантазії»; 

- фотоконкурс «Моя Україно!» 

І-IV ЗДВР, 

керівники 

гуртків 

заявка  

8 Заходи до Дня місцевого самоврядування: 

- зустріч з депутатами та успішними людьми 

міста 

І ЗДВР, 

ПО, КК 

фотозвіт  

9 Участь у міському конкурсі туристів - топографів І-IV ЗДВР, 

керівники 

гуртків 

наказ  

10 Виховний захід «Принципи та фундаментальні 

цінності академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин» 

Упродовж 

місяця 

КК фотозвіт  

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психологічного та соціального «Я» 

1 01.12-Міжнародний день боротьби зі СНІДом. 

(просвітницька акція) 

01.12 КК, ПО, 

медпрацівник 

фотозвіт  

2 Складення плану виховних заходів під час зимових 

канікул 

24.12 КК наказ  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 

Моральне, превентивне виховання 

1 Благодійна акція «Подарунок від Святого Миколая» ІІІ ЗДВР,ПО фотозвіт  

2 Акція «Серце до серця» (різдвяні подарунки дітям 

АТО) 

ІІІ ЗДВР,ПО фотозвіт  

3 Міжнародний день інваліда: 

 урок доброти і милосердя « Всі ми різні, але 

всі ми рівні»  

І КК, ПО фотозвіт  



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ  

Екологічне виховання 

1 Участь у міському конкурсі «Новорічна композиція» І-IV ЗДВР, 

керівник гуртка 

фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Художньо-естетичне виховання 

1 Участь у міському дитячому конкурсі «Острів 

Різдва» 

І ЗДВР, ПО заявка  

2 Новорічні свята : 

- Фонтан побажань - «Під Новий рік..» 

(відеопривітання) 

- Святкова програма «До нас спішить Святий 

Миколай» (для дітей з ООП); 

- Новорічна казка (1-4 кл) 

- Новорічний карнавал (5 – 9кл.) 

ІV ЗДВР, ПО, КК сценарій, 

фіотозвіт 

 

3 Відвідування театру  ІІІ-IV ЗДВР, ПО, КК наказ  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

Трудове виховання, профорієнтація 

1 Профорієнтаційні зустрічі Упродовж 

місяця 

ЗДВР фотозвіт  

 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ  

Патріотичне, правове виховання; виховання національної культури, громадянська освіти, туристсько-краєзнавча 

діяльність 

1 Участь у міському конкурсі туристів - краєзнавців І-IV ЗДВР, 

керівник гуртка 

наказ  

2 Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл» (Джура)  

Відун 

І-IV ЗДВР, 

керівник гуртка 

наказ  

3 Виховні заходи: запобігання тероризму мінна безпека І-IV КК фотозвіт  

4 День Соборності України: 

-  оформлення куточків української символіки; 

- виховна година «Ти будеш жити, Україно» (8-9 кл.) 

- Квест «Я люблю Україну» (5-7кл) 

22.01 ЗДВР,ПО, 

КК 

вчителі   історії 

фотозвіт  

5 День пам'яті Крут  

Усний журнал «Герої Крут – для нащадків взірець 

29.01. КК, ПО 
 

фотозвіт  



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психологічного та соціального «Я» 

1 Бесіди «Інфекційні захворювання», «Обережно! 

Слизько»….. 

III           КК фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 

Моральне, превентивне виховання 

1 Індивідуальні бесіди з профілактики правопорушень 

серед учнів з девіантною поведінкою 

Упродовж 

місяца 

КК інформація, 

список 

 

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ 

1 Педагогічний всеобуч батьків: 

- Психологічні аспекти виховання і заохочення 

до навчання дітей молодшого шкільного віку. 

- Патріотичне виховання дітей у сім’ї зв'язок 

поколінь, знайомство з культурою, звичаями і 

традиціями родини та рідного краю (3-4 кл.) 

- «Школа та сім’я: як організувати ефективну 

взаємодію з профілактики та протидії булінгу. 

Як батьки і вчителі можуть допомогти дітям» 

(5-6 кл.) 

- Морально-етичні цінності особистості та їх 

врахування  в сучасному сімейному вихованні 

(7-8 кл.) 

- Профорієнтація і допрофільна підготовка 

старших підлітків; шляхи самовизначення і 

вибору професії (9кл.) 

ІІІ ЗДВР 

КК 

 

матеріали, 

протоколи 

 

2 Консультування учнів, батьків, сім’ї яких опинилися 

в складних життєвих обставинах. 

За запитом соціальний 

педагог 

Спільна Ю.Ю. 

Протокол 

індивідуальних 

консультацій 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Художньо-естетичне виховання 

1 Участь у міському дитячому фестивалі естрадної 

пісні «Кришталеві нотки» 

І-IV ЗДВР, 

керівник гуртка 

наказ, заявка  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

Трудове виховання, профорієнтація 



1 Організація і презентація тематичної виставки 

літератури  у шкільній бібліотеці «Вибір професії. 

Ким стати?» 

 

 

Упродовж 

місяця 
Зав.бібліотекою фотозвіт  

Л
Ю

Т
И

Й
 

Організаційна робота 

1 Організувати та провести місячник художньо – 

естетичного виховання «І внутрішя, і зовнішня 

краса тобі одній дарована, людино!» 

І-IV 

 

ЗДВР 

 

наказ  

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ  

Патріотичне, правове виховання; виховання національної культури, громадянська освіти, туристсько-краєзнавча 

діяльність 

1 Літературні виставки до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав 

I-IV зав.бібліот. фотозвіт  

2 Шкільні заходи до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав: 

- Зустріч з ветеранами Афганістану 

ІІ ЗДВР 

керівник гуртка 

КК 

фотозвіт  

3 Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні: 

- -година спілкування «Щоб у піснях 

лишитись назавжди і Україну славою 

вінчати» 

ІІІ 

 

КК, 

педагог 

організатор 

фотозвіт  

4 Участь у міському конкурсі "Херсонщина пам’ятає" ІІ ЗДВР, ПО, 

вчителі історії 

наказ, заявка  

5 Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій 

військово-патріотичній грі «Сокіл» (Джура)  

Влучний стрілець 

І-IV ЗДВР, 

керівник гуртка 

наказ  

6 Участь у конкурсі туристів-рятувальників І-IV ЗДВР наказ, заявка  

7 Участь у турнірі істориків-краєзнавців «Знавці міста 

Херсона» 

І-IV ЗДВР, керівник 

гуртка 

наказ, заявка  

8 Міжнародний день рідної мови: 

- Випуск відео-привітань до Дня рідної мови 

(одне від класу) 

- Гра –мандрівка «Надзвичайна подорож у 

країну української мови» 

- Виховна година «Мій улюблений  

літературний герой» 

21.02. КК, ПО, уч. 

укр.. мови 

фотозвіт  



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психологічного та соціального «Я» 

1 «День безпеки в Інтернеті» 09.02. ПО, КК фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ  

Екологічне виховання 

1 Участь у міських заходах: 

-  «Парки – легенів міст і сіл»; 

- Акція «Допоможемо зимуючим птахам»; 

- «В об’єктиві натураліста» 

І-IV 

 

ЗДВР, керівник 

гуртка 

 

результативність  

2 Всесвітній День водно-болотних угідь 02.02 КК фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Художньо-естетичне виховання 

1 Шкільне свято до Дня Святого Валентина 14.02            КК,ПО фотозвіт  

2 Участь у міському  конкурсі  «Творчість. 

Фантазія. Мистецтво» 

ІІІ ЗДВР,  

керівники 

гуртків 

заявка  

3 Участь у конкурсі «Поетичний камертон Ліни 

Костенко» 

І-IV ЗДВР, керівник 

гуртка 

наказ, 

заявка 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

Трудове виховання, профорієнтація 

1 Тиждень профорієнтації: 

- зустрічі з представниками ВНЗ  та ЗПТО; 

- анкетування і тестування  з питань 

профорієнтації 

- години спілкування: 

 «Професії наших батьків» 5-6 кл. 

 «Формула вибору професії: можу + хочу +  

принесу користь»7- 8 кл. 

«Здоров'я і вибір професії» 9 кл 

ІІІ ЗДВР 

КК 

фотозвіт  

ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Участь у міських змаганнях : 

- Шашки, шахи 

І- IV ЗДВР, учителі 

фізкультури 

наказ  

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

Організаційна робота 

1 Організувати та провести місячник національної 

культури «Ти будеш жити, Україно» 

І-IV 

 

ЗДВР 

 

наказ  



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 

Патріотичне, правове виховання; виховання національної культури, громадянська освіти, туристсько-краєзнавча 

діяльність 

1 Участь у міський змаганнях  

- зі спортивного орієнтування серед школярів 

міста Херсона 

- з техніки пішохідного туризму серед 

школярів міста Херсона 

І-IV 

 

ЗДВР 

 

наказ, заявка  

2 Участь у міському  

- конкурсі «Що? Де? Коли?»; 

- конкурсі «Конструювання та моделювання 

одягу»; 

-  виставці-конкурсі робіт вихованців гуртка 

початкового технічного моделювання;  

- відкритих змаганнях з технічного 

моделювання серед учнів молодшого 

шкільного віку; 

- конкурсі технічної творчості «Наш пошук і 

творчість, тобі Україно» 

І-IV 

 

ЗДВР, керівники 

гуртка 

 

наказ, завка  

3 Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій 

військово-патріотичній грі «Сокіл» (Джура)  

Впоряд 

І-IV ЗДВР, 

керівник гуртка 

наказ  

4 День пам’яті Т.Г.Шевченка «Геній і сучасність» ІІ вчителі укр. 

мови 

фотозвіт  

5 Загальношкільна ярмарка «Вже масляна в гості іде!» 
 

ЗДВР, ПО, КК фотозвіт  

7 День визволення Херсона від фашистських 

загарбників: - привітання ветеранів війни з 

річницею визволення (5 – 11 класи); 

- круглий стіл «Шляхи здобуття перемоги» (7-8 кл.) 

ІІ ЗДВР, КК 

керівник гуртка 

фотозвіт 

 

 

 

8 Літературна виставка  до річниці визволення 

Херсона 

ІІ зав.бібліотеки огляд  

9 Тиждень національно – патріотичного виховання ІІІ ЗДВР наказ  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психологічного та соціального «Я» 

1 Єдина виховна година з питань безпеки 

життєдіяльності на період весняних канікул  

23.03. КК Журнал 

інструктажу 

 



ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 

Моральне, превентивне виховання 

1 Шкільні свята: 

- 8 Березня – свято весни 

І ПО, КК сценарій  

РОБОТА З БАТЬКАМИ 

1 Бесіди з розвитку мотивації навчання «Знання – 

скарб для кожного» (4 класи) 

ІІІ практичний 

психолог 

Овчаренко І.В. 

Журнал обліку 

профілактичної 

та 

просвітницької 

діяльності 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ  

Екологічне виховання 

1 Участь у міських заходах: 

- акції «Кролик»; 

- «Зоологічна галерея» 

І-IV 

 

ЗДВР, керівник 

гуртка 

 

наказ 

 

 

2 «Виховна година Всесвітній день водних ресурсів  

 

22.03 ЗДВР, 

КК 

фотозвіт  

3 Всесвітній день Землі  20.03. ЗДВР, керівник 

гуртка 

фотозвіт  

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Художньо-естетичне виховання 

1 Конкурс «Міні Міс-2021» (1-4кл) ІV ЗДВР, КК, 

педагог - 

організатор 

сценарій  

ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Участь у спортивно-масовому заході «Тато, мама 

і я  - спортивна сімя» 

І-IV 

 

ЗДВР, ПО, 

учителі 

фізкультури 

наказ  

2 Шкільні спортивно-масові заходи: 

- - змагання «Шкіряний м’яч»  (6 – 7 класи) 

ІІ ЗДВР 

вчителі 

фізкультури 

фотозвіт 

 

 

 

К
В

ІТ

Е
Н

Ь
 Організаційна робота 

1 Організувати та провести місячник екологічного 

виховання «Земля – наш спаільний дім» 

І-IV 

 

ЗДВР 

 

наказ  



2 Засідання шкільної ради профілактики №3 із 

запобігання правопорушень, злочинності й 

бездоглядності серед неповнолітніх 

ІІ 
 

Соц.педагог протокол  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ  

Патріотичне, правове виховання; виховання національної культури, громадянська освіти, туристсько-краєзнавча 

діяльність 

1 Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл» (Джура)  

Чумацький шлях, Штурм 

І-IV ЗДВР, 

керівник гуртка 

наказ  

2 Звітна конференція  презедента школи та членів  

учнівського самоврядування  

ІІІ ЗДВР, 

ПО 

фотозвіт, 

протокол 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психологічного та соціального «Я» 

1 Бесіди «Правильне харчування – запорука здоров’я» II мед.працівник фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 

Моральне, превентивне виховання 

1 Бесіди «Умій шанувати батька та матір» ІІІ КК фотозвіт  

РОБОТА З БАТЬКАМИ 

1 Індивідуальні консультації батьків з вчителями-

предметниками 

ІІІ ЗДВР 

КК 

матеріали, 

протоколи 

 

2 Батьківський всеобуч «Літній відпочинок – запорука 

здоров’я дітей» (1 – 9 класи) 

І КК матеріали, 

протоколи 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ  

Екологічне виховання 

1 Участь у Всеукраїнських акціях: 

- «День Землі»; 

- «День довкілля» 

ІІ-ІV КК фотозвіт  

2 Фотовиставка «Чорнобиль – трагедія віку» ІІІ педагог - 

організатор 

виставка 

 

 

3 Виховна година«Вахта пам’яті» (до  роковин 

Чорнобильської трагедії) 

26.04 КК  фотозвіт  

4 Екскурсії до парку, лісу за планом ЗДВР, КК наказ  

5 Година спілкування «Мій рідний край – моя земля» 

(1 – 9 класи) 

І КК фотозвіт  

6 Виступ екологічної агітбригади ІІ керівник гуртка наказ, завка  



7 Акція «Ми – за чисту планету» (збір макулатури, 

використаних батарейок та пластикових кришечок) 

 

ІІ 

ЗДВР 

КК 

фотозвіт  

8 Шкільні акції: 

- благоустрій шкільної території, 

-  оформлення клумби; 

- «Посади дерево біля школи» (1-9 класи) 

 

І-ІV 

 

 

ЗДВР 

керівники 

гуртків 

КК 

фотозвіт 

 

 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Художньо-естетичне виховання 

1 Участь у міських конкурсах: 

- - «Таврійський барвограй» 

- - «Зіркова юність Таврії» 

За планом 
УО 

ЗДВР 

керівник гуртка 

 наказ  

2 Свято «Зоряний Олімп» ІІІ ЗДВР, КК, ПО сценарій  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

Трудове виховання, профорієнтація 

1 Години спілкування (презентація професій)- 5-9 кл. ІІІ КК фотозвіт  

2 Шкільна виставка декоративно – прикладного 

мистецтва з природного матеріалу 

ІІ керівники 

гуртків 

виставка 

фотозвіт 

 

ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Участь у спортивно-масових заходах: 

- Місячник «Спорт для всіх» 

І-IV 

 

ЗДВР, ПО, 

учителі 

фізкультури 

наказ  

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

Організаційна робота 

1 Організувати та провести місячник родинного 

виховання «Без сім′ї нема щастя на землі» 

І-IV 

 

ЗДВР 

 

наказ  

2 Засідання  шкільної ради профілактики №4 із 

запобігання правопорушень, злочинності й 

бездоглядності серед неповнолітніх 

І Соці.педагог протокол  

3 Організація роботи пришкільного табору відпочинку 

«Веселий дзвіночок» 

 

І 

ЗДВР 

директор табору 

наказ  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ  

Патріотичне, правове виховання; виховання національної культури, громадянська освіти, туристсько-краєзнавча 

діяльність 

1 День Європи 21.05. КК фотозвіт  

2 Благодійна акція  «Ветеран  живе поряд» I-II ЗДВР, KK фотозвіт  



3 День Пам'яті та примирення : 

-   привітання ветеранів; 

-  уроки Пам’яті та мужності «Земля моїх предків – 

моя земля» 

II 
ЗДВР, КК  

педагог-

організатор 

фотозвіт  

4 Уроки мужності, години спілкування до визначних 

дат визволенняУкраїни від фашистських загарбників 

І-ІІ ЗДВР  

КК 

фотозвіт  

5 Участь у міських змаганнях  зі стрільби з 

пневматичної зброї 

І ЗДВР, керівник 

гуртка 

наказ  

6 День вишиванки. 

 Конкурс «Хай засяє вишиванка» (1-9 кл) 

20.05 

 

ЗДВР  

КК 

фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  

Ціннісне ставлення до свого фізичного, психологічного та соціального «Я» 

1 Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху 

 

ІІ 

 

медпрацівник наказ 

фотозвіт 

 

2 День безпеки життєдіяльності перед літніми 

канікулами 

IV КК Журнал 

інструктажу 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ 

Моральне, превентивне виховання 

1 Акція “Грані добра” (допомога ветеранам війни) І-IV КК, ПО фотозвіт  

2 Виставка малюнків «Моя родина» 15.05 КК фотозвіт  

3 «Всі ми родом із дитинства» До Дня матері ІІ КК, керівники 

гуртків 

 

фотозвіт  

РОБОТА З БАТЬКАМИ 

1 Батьківські збори (для батьків майбутніх 

першокласників ) 

ІІІ КК протокол  

2 Надання консультацій для батьків учнів випускних 

класів початкової школи з питання щодо подолання 

можливих труднощів при переході до середньої 

ланки навчання за результатами діагностичних 

досліджень (за запитом) 

ІІІ,ІV практичний 

психолог 

Овчаренко І.В. 

Журнал обліку 

консультацій 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ  

Екологічне виховання 

1 Трудовий десант «Найкраща клумба» І-ІV КК фотозвіт  

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Художньо-естетичне виховання 



1 Свято останнього дзвоника за графіком ЗДВР, педагог 

організатор 

сценарій  

Ч
Е

Р
В

Е
Н

Ь
 

1 Відкриття літнього оздоровчого табору І ЗДВР, 

директор   

табору 

наказ  

2 Урочиста церемонія вручення документів про освіту 

(9, 11 класи) 

І-ІІ ЗДВР, педагог – 

організатор, КК 

сценарій  

 
 


