
V. Тематичний період (січень) 

  

               Тема: «Від культури особистості до культури нації» (Програма «Основні орієнтири виховання». 

Ціннісне ставлення до мистецтва) 

              Мета: Виховання в учнів здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва,  власного 

погляду на світ, культури почуттів, бажання творчої діяльності у мистецькій сфері. 

.1 Погодити плани виховної роботи класних керівників 

на ІІ семестр 

Січень  Васянович Ж.М.. 

2. Скласти та погодити графік проведення: відкритих 

виховних заходів, виховних годин,  роботи гуртків, 

проведення бесід з безпеки життєдіяльності 

Січень  Васянович Ж.М. 
 

3 Заходи  щодо відзначення Дня Соборності та Свободи 

України (за окремим планом): 

- Тематичні уроки з історії України «Соборна Україна 

– одвічна мрія народу», «Українці у боротьбі за 

створення власної держави», «Сонце Соборності» 

- Уроки громадянської освіти «День Соборності – 

національне свято України», присвячені 100-ій 

річниці проголошення Акта злуки з метою 

висвітлення історичного значення цієї події у 

возз’єднанні всіх історичних земель України 

Січень Класні керівники, 

Щедрова Т.М., Оніщук О.В.. 

4. Патріотичний флешмоб до Дня Соборності України Січень  Переходюк О.П., Возняк Л.Р. 
5. Заходи  щодо відзначення Дня пам’яті Героїв Крут (за 

окремим планом) 

Січень  . Класні керівники 

6. Уроки пам’яті «Свіча Голокосту не згасне» до 

Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту  

Січень  Учителі історії 

7 Заняття школи активу. Тренінгове заняття 

«Мистецтво створення команди» 

Січень  Переходюк О.П. 

8 Тиждень духовного розвитку особистості «Вічні 

цінності людські» (за окремим планом) 

Січень  Васянович Ж.М. Класні 

керівники 

9. Літературна експедиція. Створення збірки власних 

казок, легенд (2-7 класи) 

Січень  Класні керівники 

10. Рольова гра «Інтернет – добро чи зло?» (8-11 класи) Січень  Класні керівники 

11. Інтернет-форум «Мистецтво, що звертається до 

серця» 

Січень  Класні керівники, Федорчук 

Л.П. 

12 Індивідуальні консультації для батьків Січень  Класні керівники 

13 Проведення бесід з правового виховання: 

“Захищеність особи у правовій державі. Презумпція 

невинності”. 

Січень  Класні керівники 

VІ. Тематичний період (лютий)  
                Тема: «Я» - частинка Всесвіту» (Програма «Основні орієнтири виховання». Ціннісне ставлення до 

себе) 

               Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

цінності власного життя і збереження  

здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) кожної людини. Розвиток творчих 

здібностей та талантів учнів.  

Формування життєвих компетенцій та активної життєвої позиції.  

14 Рейди-перевірки відвідування учнями навчальних 

занять. 

Лютий Васянович Ж.М. 

15 Рейди-перевірки запізнень учнів на навчання. Лютий Переходюк О.П. 
16. Заходи  щодо відзначення Дня вшанування учасників 

бойових дій  на території інших держав (за окремим 

планом) 

Лютий Васянович Ж. М.,   класні 

керівники 

17 Заходи  щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 

(за окремим планом) 

Лютий Возняк Л.Р. Класні керівники 

18. Заняття школи активу. Консультаційний пункт «Знаю 

права! Виконую обов’язки!» 

Лютий Переходюк О.П. 

19. 1. Школа самовиховання: 

«Ми – українці» – 1 кл. 

«Я – син своєї землі» – 2 кл. 

Лютий 
 

Класні керівники 



«Моральні цінності мого народу» – 3 кл. 

«Я – громадянин України і пишаюсь цим» – 4 кл. 

«Твоя активна життєва позиція» – 5 кл. 

«Я – моя родина – Україна» – 6 кл. 

«Виховуємо лідерські якості» – 7 кл. 

«Українська вдача» – 8 кл. 

«Твоя правова культура» – 9 -11 кл. 

20 Заходи до Дня Святого Валентина Лютий Возняк Л.Р. 

21. Фестиваль дитячої художньої творчості «Таланти 

третього тисячоліття» 

Лютий Васянович Ж.М., Возняк Л.Р., 

класні керівники 

22. Заходи до Міжнародного Дня рідної мови (за окремим 

планом) 

Лютий Дейнека Л.В., Білецька Л.Д. 

23 Акція «Турбота про птахів» Лютий Переходюк О.П., Возняк Л.Р.. 

24  Заходи в рамках відзначення Всесвітнього дня 

безпеки Інтернету ( за окремим планом) 

Лютий Возняк Л.Р., Нюкало І.М., класні 

керівники 

25 Спортивні змагання  «У королівстві Снігової 

королеви» (1-2 класи) 

Лютий Класні керівники 

26. Ток-шоу «Паління: данина моді, звичка, хвороба» (6-8 

класи) 

Лютий Класні керівники 

27. Конкурс на кращий соціальний ролик присвячений 

здоровому способу життя.  

Лютий Переходюк О.П., класні керівники 

28. Тиждень профорієнтації «Від маленьких справ – до 

великих звершень» ( за окремим планом) 

Лютий Васянович Ж.М., класні керівники 

29. Екскурс до галактики «Я-людина серед людей» (3-4 

класи) 

Лютий Класні керівники 

30. Уявна подорож «Культура харчування» (1-4 класи) Лютий Класні керівники 
31 Відверта розмова «Пріоритети подружнього життя» 

(9-11 класи) 

Лютий Класні керівники 

32 Тематичні бесіди «Торгівля людьми в сучасному 

світі» 

Лютий Класні керівники 

 

VІІ. Тематичний період (березень)  
                Тема: «Я» - частинка Всесвіту» (Програма «Основні орієнтири виховання». Ціннісне ставлення до 

себе) 

               Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

цінності власного життя і збереження  

здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) кожної людини. Розвиток творчих 

здібностей та талантів учнів.  

Формування життєвих компетенцій та активної життєвої позиції.  

33. Заходи  щодо відзначення річниці з дня народження       

Т.Г. Шевченка «Скарби безсмертного Кобзаря» (за 

окремим планом)  

Березень 

 
Васянович Ж.М., Білецька Л.Д., 

класні керівники 

34. Заходи до Всесвітнього Дня поезії (за окремим 

планом) 

Березень Возняк Л.Р., Бєлова А.Я. 

35. Заняття школи активу. Рольова гра «Лідер – 

перспектива 2022 року» 

Березень Переходюк О.П. 

36. 1. Школа самовиховання: 

«Як фарбами передати свій настрій» – 1 кл. 

«Вчимося етикету» – 2 кл. 

«Культура поведінки: ідемо до театру (музею, 

кінотеатру, цирку, на виставку тощо) – 3 кл. 

«Як слухати музику» – 4 кл. 

«Люби музику — вона облагороджує   думки   і   

почуття» – 5 кл. 

«Мистецтво та мої емоції» – 6 кл. 

«Культурна людина. Яка вона?» – 7 кл. 

«Духовність особистості і мистецтво» – 8 кл. 

«Мої захоплення» – 9-11 кл. 

Березень Класні керівники 

37. «День добрих сюрпризів», присвячений Міжнародного 

дня щастя 

Березень Возняк Л.Р. 

38. Свято 8 Березня «Вклонімось жінці до землі»: 

- Вітальний вернісаж «Вітає Березень крилатий жінок 

Березень Васянович Ж.М., Возняк Л.Р. 



прекрасних із весняним святом» 

- Святковий концерт-подарунок 

39 Показові виступи агітбригад дружин юних пожежних, 

юних інспекторів руху,  екологічних агітбригад, 

команди «Молодь обирає здоров’я»  

Березень 

 
Васянович Ж.М., Возняк Л.Р., 

класні керівники 

40. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (за 

окремим планом).  

Березень 

 
Зароднюк О.А. 

41. Тематичний захід до Всесвітнього дня Землі «Земля – 

наш спільний дім». 

Березень 

 
Переходюк О.П., Возняк Л.Р. 

42 Цикл лекцій  “ Як попередити шкідливі звички” Березень Переходюк О.П. 

43 Зустрічі з успішними людьми Березень Класні керівники 
44. Психологічні голини з профорієнтації: 

- 7 клас: «Коли робота приносить радість» 

- 8 клас: «Ти і ринок праці» 

- 9-10 класи: «Трудові канікули» 

- 11 клас: «Держава потребує професіоналів» 

Березень Класні керівники, Браткевич 

Т.А. 

 

45 Правова абетка в малюнках «Школа прав дитини» Березень Возняк Л.Р., Федорчук Л.П. 
46. Психологічна година «Подорож під назвою життя» Березень Браткевич Т.А., 

класні керівники 
47. Зустрічі з представниками кримінальної поліції Березень Васянович Ж.М., Переходюк 

О.П. 
48 Взаємовідвідування позакласних заходів з метою 

обмін досвідом роботи, поширення передового 

педагогічного досвіду, надання допомоги в роботі 

Березень Васянович Ж.М., класні 

керівники 

 

VІІІ. Тематичний період (квітень) 

                Тема: «Я» - частинка Всесвіту» (Програма «Основні орієнтири виховання». Ціннісне ставлення до 

себе) 

               Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

цінності власного життя і збереження  

49. Заходи  щодо відзначення річниці трагедії на ЧАЕС 

(за окремим планом) 

Квітень Васянович Ж.М.,    класні 

керівники 

50. Фінал конкурсу «Учень року – 2022» Квітень Васянович Ж.М.,.     класні 

керівник 

51 Фінал конкурсу «Класний колектив року» Квітень Васянович Ж.М., класні 

керівники 
52 1. Школа самовиховання: 

«Абетка мистецтва» – 1 кл. 

«Світ казки» – 2 кл. 

«Малюю до картинної галереї» – 3 кл. 

«Мистецькі шедеври» – 4 кл. 

«Мистецькі уподобання моєї родини» – 5 кл. 

«Студія знавців поезії» – 6 кл. 

«Сьогодення і майбутнє України і української книги» 

– 7 кл. 

«Театр у моєму житті» – 8 кл. 

«Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові архіви, 

електронні бібліотеки, віртуальні музеї, світ 

електронних словників, електронна культура, 

термінологічні довідники» – 9-11 кл. 

Квітень Класні керівники 

53 Кольоровий тиждень позитиву (за окремим планом) Квітень Возняк Л.Р. 
54 Заходи до Міжнародного Дня птахів  Квітень Переходюк О.П. 
55 Танцювально – спортивний флешмоб до Всесвітнього 

Дня здоров’я ( за окремим планом) 

Квітень Возняк Л.Р., Переходюк О.П. 

56 Заходи до Всесвітнього Дня  книги та авторського 

права 

Квітень Бєлова А.Я. 

57. Тиждень екологічних знань «Себе я бачу в дзеркалі 

природи» (за окремим планом) 

Квітень Васянович Ж.М., класні 

керівники 

58. Екологічний суботник, присвячений Міжнародному 

Дню довкілля,  рідної Землі 

Квітень Васянович Ж.М., Зароднюк 

О.А., класні керівники 

59. «Веселі старти», присвячені Міжнародному Дню 

спорту на благо миру та розвитку та Всесвітньому 

Квітень Учителі фізкультурир 



Дню здоров’я 

60. Бесіда «Здоровий спосіб життя – основа довголіття» Квітень Класні керівники 

61. Відзначення Дня Землі 

а) акція «Парки - легені міст і сіл» 

б) акція , «Сміттєзвалищам – ні» 

в) акція «До чистих джерел» 

г) акція «Посади сад» 

г) інтелектуальна гра , «Веселковий 

дім природи» 

д) випуск екологічних листівок 

«Природа – наш дім». 

Квітень Возняк Л.Р., Переходюк О.П., 

класні керівники 

62. Ярмарок професій. Участь у міському 

профорієнтаційному заході 

Квітень Переходюк О.П., класні 

керівники 
63. Психологічні години «Психологічна підготовка до 

ЗНО. Профілактика стресів» 

Квітень Ьраткевич Т.А. 

64 Заходи до Дня охорони праці. Квітень Зароднюк О.А., класні 

керівники 
65. Організовувати профорієнтаційні екскурсії до 

навчальних закладів міста, підприємств, організацій  

Квітень Переходюк О.П., класні 

керівники 
66 Організувати виставки робіт учнів та батьків 

«Сімейна творчість» (пасхальні композиції), челенж 

«Пасхального кролика»(1-11 кл) 

Квітень Васянович Ж.М., Переходюк 

О.П., класні керівники 

67 Загальношкільні батьківські збори Квітень Дейнека Л.В., класні керівники 

68 Тиждень превентивного виховання «Людина – 

частина природи, синонім якої – життя» 

Квітень Васянович Ж.М., класні 

керівники 

69. Провести цикл бесід з правового виховання: 

- Про правила поводження в громадських місцях.  

Квітень Класні керівники 

 

ІХ. Тематичний період (травень) 

  

                Тема: «Я» - частинка Всесвіту» (Програма «Основні орієнтири виховання». Ціннісне ставлення до 

себе) 

               Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення 

цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) 

кожної людини. Розвиток творчих здібностей та талантів учнів.  

Формування життєвих компетенцій та активної життєвої позиції.  

70. Підготовка документації класних керівників на 

закінчення навчального року 

Травень Васянович Ж.М., класні 

керівнки 
71. Тиждень національно – патріотичного – виховання до 

Дня  пам’яті та примирення, присвяченого пам’яті 

жертв Другої світової війни (за окремим планом) 

- Конкурс асфальтового живопису «Стій – війні!» 

Травень 

 
Васянович Ж.М., класні 

керівники 

72. Заходи до Дня науки, музеїв  Травень  Класні керівники 

73. Заняття школи активу «Підводимо підсумки. 

Плануємо майбутнє» 

Травень Возняк Л.Р., Переходюк О.П. 

74. Заходи щодо відзначення Дня Європи (за окремим 

планом): 

- Конференції «Твої права та обов’язки», 

«Магдебурзьке право: історія і сучасність» 

- Вікторини до Дня Європи 

- Дебати «Україна – держава європейська» 

Травень 

 
Возняк Л.Р., класні керівники 

 

75 Відзначення Дня вишиванки, Дня слов’янської 

писемності та культури (за окремим планом) 

Травень Васянович Ж.М., Возняк Л.Р., 

класні керівники 

76. 1. Школа самовиховання: 

«Країна добрих і ввічливих людей» – 1 кл. 

«Що значить робити добро людям?» – 2 кл. 

Основа культури людини - її охайність – 3 кл. 

«Будь вимогливим і ніжним: перед тобою природа!» – 

4 кл. 

«Ми відповідаємо за тих кого приручили» – 5 кл. 

Травень 

 
Класні керівники 



«Як стати цікавим» – 6 кл. 

«Є така професія – учень» – 7 кл. 

«Чи багато людині треба?» – 8 кл. 

«Ваш вибір:  можу + хочу + треба»  – 9-11 кл. 

77 Свято Останнього дзвоника Травень Хоменко  Л.П., Васянович Ж.М. 

78 Свято «Прощавай, початкова школо» Травень Класні керівники 

79 Екологічна акція  Травень Переходюк О.П., Возняк Л.Р. 
80. Психологічні години «Психологічна підготовка до 

ЗНО та ДПА. Профілактика стресів» 

Травень Браткевич Т.А. 

81 Організовувати профорієнтаційні екскурсії до 

навчальних закладів міста, підприємств, організацій  

Травень Класні керівники 

82. Індивідуальна робота з батьками учнів з питань 

оздоровлення школярів 

Травень Класні керівники 

83 Вітальний калейдоскоп  до Дня матері «Нехай 

волошками цвітуть для Вас світанки». 

Травень Класні керівники 

84. Заходи до Міжнародного Дня родини (за окремим 

планом) 

Травень Васянович Ж.М., класні 

керівники 

85. Цикл профілактичних бесід «Я і літні канікули». 

Зустрічі з працівниками ювенальної превенції 

Травень 

 
Класні керівники 

86. Проведення консультацій для класних керівників з 

планування роботи на новий навчальний рік 

Травень Васянович Ж.М. 

87. Творчі звіти класних керівників за підсумками 

навчального року та про виконання планів виховної 

роботи   

Травень Васянович Ж.М., класні 

керівники 

 

Х. Тематичний період (червень) 

                Тема: «Я» - частинка Всесвіту» (Програма «Основні орієнтири виховання». 

Ціннісне ставлення до себе) 

               Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, 

усвідомлення цінності власного життя і збереження  
88 Підготовка документації класних керівників на 

закінчення навчального року 

Червень Васянович Ж.М., класні 

керівники 
89. Випускний вечір Червень Васянович Ж.М., Возняк Л.Р.,  

Брацюк О.В.. 

 


