
 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор Гімназії № 9  

Звягельської міської ради  

Житомирської області 

________________ Лідія ХОМЕНКО 

 

План виховних заходів на 2022-2023 н.р.               
ІІ семестр 

КАНІКУЛИ З 02. 01- 27.01 ( за окремим планом) 

ЛЮТИЙ 

Місячник профорієнтації 

Дата Основні орієнтири 

виховання. 

Виховна година. 

Виховні заходи Відповідальні 

30.01.-

03.02. 

Ціннісне ставлення до 

людей та природи 
Благодійна акція «З вірою в серці» 
 

Конкурс «Найкреативніший сніговик» (1-11 

кл.) (протягом тижня) 

ЗДВР, педагог — організатор 

 

Класні керівники (1 -11 класів) 

06.02.-

10.02. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва 
Заходи «Разом для найкращого Інтернету» 

(протягом тижня) 

 

ЗДВР, педагог — організатор 

13.02.-

17.02. 

Ціннісне ставлення 

особистості 

до суспільства і держави 

Благодійна акція «З вірою в серці», спрямована 

на підтримку воїнів-захисників нашої країни 

(протягом лютого) 

Фото або відеочелендж до Міжнародного дня 

закоханих 14.02 

ПОШТА « До дня закоханих» 
 Фотоклейдоскоп малюнків «Афганська війна 

очима дітей» 15.02 

ЗДВР, педагог — організатор 

 

 

Педагог — організатор, класні 

керівники 9-11 класів 

Учнівське самоврядування 

Педагог — організатор, вчитель 

образотворчого мистецтва 



Флешмоб у соціальних мережах «Маленькі 

українці за єдину країну» 16.02 

Бесіда “Милосердя і доброта – людства два 

крила!” до Дня спонтанного прояву доброти 

17.02 

Тренінг до Дня соціальної справедливості 17.02 

Педагог - організатор 

Практичний психолог 

Класні керівники 1-11 класів 

 

Соціальний педагог 

20.02.-

24.02. 

Ціннісне ставлення до себе Патріотичні заходи «Небесна сотня у наших 

серцях» до Дня вшанування подвигів учасників 

Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 20.02 

Мітинг-реквієм на вшанування Героїв Небесної 

Сотні «А Сотню вже зустріли небеса» 20.02 

Конкурс читців-декламаторів, присвячений 

Міжнародному дню рідної мови «Мова нашого 

народу» 21.02 (за окремим планом) 

Конкурс малюнків “Оживи твори Лесі 

Українки”(протягом тижня) 

Інформаційна година «Вибір професії» 23.02 
Години спілкування «Професія моїх батьків» 
(1-4 класи) 
Інформаційна хвилинка «24 лютого - початок 

війни рф проти України» 24.02 

Акція пам’яті «Запали свічку пам’яті за 

загиблими унаслідок збройної агресії 

російської федерації» 24.02 

Літературна вікторина “Ні я жива,я буду вічно 

жити... 24.02 

ЗДВР, педагог — організатор 

 

 

 

ЗДВР, педагог — організатор 

 

Вчителі української мови та 

літератури, педагог-організатор 

 

Педагог- організатор,вчитель 

образотворчого мистецтва 

Практичний психолог 

Красні керівники 1-4 класів 

 

Педагог — організатор 

 

ЗДВР,педагог-організатор,класні 

керівники 1-11 класів 

 

Бібліотекар 

 

 

 

 



 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

Місячник морально - естетичного виховання 

Дата Основні орієнтири 

виховання. 

Виховна година. 

Виховні заходи Відповідальні 

27.02.-

03.03. 

Ціннісне ставлення до 

людей, себе та суспільства 
Виховні години до ДНЯ ЄДНАННЯ -16.02 

Година спілкування «Ваш імунітет – запорука 

здоров’я» до Всесвітнього дня імунітету 01.03 

Класні керівники 1-11 класів 

06.03.-

10.03. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва і праці 
Виставка малюнків «Шевченко -художник» 

(протягом березня) 

Створення відеопривітання жінок зі святом 

08.03 

Година спілкування “Невідомий Шевченко” 

09.03 

Акція «Створи собі красу і затишок» 

(озеленення  класних приміщень)  (протягом 

місяця) 

Педагог — організатор,вчитель 

образотворчого мистецтва 

Педагог — організатор 

 

Бібліотекар 

 

Класні керівники 1-11 класів 

13.03.-

17.03. 

Ціннісне ставлення 

особистості 

до суспільства і держави 

Фотовиставка «Добровольці нашого міста» до 

Дня українського добровольця 14.03 

Бліц-опитування «Я  - патріот свого міста, 

своєї  держави» (1-11кл.) 14.03 

Виховний захід «Хай в серці кожної дитини 

живе любов до України» 16.03 

Виховні години до Міжнародного дня щастя 17.03 

Екологічна акція «Доля планети в наших 

руках» 17.03 

Педагог — організатор 

 

Педагог — організатор 

 

ЗДВР, педагог — організатор 

 

Класні керівники 1-11 класів 

Педагог — організатор, 

Зароднюк О.А. 

20.03-

24.03 

Ціннісне ставлення 

особистості 

до людей 

Літературна вітальня «Проба пера» до 

Всесвітнього дня поезії 21.03 

Заходи до Міжнародного дня ліквідації расової 

дискримінації (21 березня) 

Акція «Посади дерево – дихай вільніше» до 

ЗДВР, педагог — 

організатор,бібліотекар 

Практичний психолог 

ЗДВР, педагог — 

організатор,класні керівники  



Міжнародного дня лісів (протягом березня) 

Заходи до Всесвітнього Дня боротьби з 

туберкульозом 24.03 

День національної гвардії України. Уроки 

мужності. Відеолекторій 24.03 

Флешмоб «Ми одягнемось у кольори веселки» 

24.03 

1-11 класів 

Соціальний педагог 

 

Кудрявцев Ю.О. 

 
 

ЗДВР, педагог — організатор, 

класні керівники 1-11 класів 

27.03 — 

31.03 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва і праці 
Уривок з вистави “Лісова пісня” до 

Міжнародного дня театру 

Творчий звіт Гімназії 31.03 

Педагог — організатор 

 

ЗДВР, педагог - організатор 

  

КАНІКУЛИ з 03.04 — 07.04 ( за окремим планом) 

КВІТЕНЬ                                                Місячник екологічного  виховання 

Дата Основні орієнтири 

виховання. 

Виховна година. 

Виховні заходи Відповідальні 

10.04 .- 

14.04. 

Ціннісне ставлення до 

природи 
День добрих справ (спільна трудова діяльність 

батьків, вчителів та учнів). Чек-лист добрих 

справ. 14.04 

Квест «Поринь у Всесвіт» до Всесвітнього Дня 

авіації та космонавтики 12.04 

Караоке «Співати вміють УСІ» до  Всесвітнього 

дня голосу 14.04 

Трудовий десант (1-8 кл.) «Чисте шкільне 

подвір’я» 14.04 

Привітання «З Великоднем, Україна» (ІІ 

тиждень квітня) 

День Цивільної оборони (1-11 кл.) (протягом 

тижня) 

ЗДВР, педагог — організатор, 

 класні керінивки 

 

Педагог — організатор 

 

Вчитель музичного мистецтва 

 

Педагог — організатор,вчителі 

трудового навчання 

Педагог- організатор 

 

Вчитель захисту України 

17.04. - 

21.04. 

Ціннісне ставлення до 

праці 
Акція «Чисте шкільне подвір’я», (1-4 кл.) 14.04 

«Посади дерево» (5-8 кл.) 21.04 

Педагог — організатор, 

Зароднюк О.А. 



Операція «Милосердя» (протягом квітня) 

Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької 

книги ( за окремим планом) 

Соціальний педагог 

Бібліотекар 

24.04. – 

28.04. 

Ціннісне ставлення до 

людей 
Підготовка до Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

(протягом квітня) 

Лінійка пам’яті «Чорнобиль — горе України, її 

незагоєна рана» (8-11 кл.) 26.04 

Година пам’яті «Біль Чорнобиля» 26.04 

Флешмоб «Краще всіх» до Міжнародного дня 

танцю 28.04 

Весняна спартакіада (1-4 кл.), (5-11 кл.)  

(протягом тижня) 

Робота волонтерських загонів (протягом місяця) 

Педагог -організатор, вчитель 

захисту України, вчитель 

музичного мистецтва 

ЗДВР, педагог — організатор 

 

Класні керівники 1-11 класів 

Педагог — організатор, вчитель 

ритміки 

Педагог- організатор, вчителі 

фізичної культури 

Соціальний педагог 

 

ТРАВЕНЬ 

Місячник родинного виховання 

Дата Основні орієнтири 

виховання. 

Виховна година. 

Виховні заходи Відповідальні 

01.05. – 

05.05 

Ціннісне ставлення 

особистості 

до суспільства і держави 

Патріотична мандрівка «Не загасити пам’яті 

вогонь…» (І-ІІ тиждень травня) 

Бесіди «Права людини не мають кордонів» до 

Міжнародного дня боротьби за права інвалідів 

05.05 

Акція «Чисте шкільне подвір’я» (1-11 кл.) 04.05 

Педагог — організатор 

 

Соціальний педагог 

 

 

Педагог — організатор,класні 

керівники 1-11 класів 

08.05. – 

12.05. 

Ціннісне ставлення до 

себе та людей 
Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» 

(протягом перших двох тижнів) 

Тематичне свято -  «Для тебе, дорога, стелю 

стежки піснями» до Дня Матері 12.05 

Фотокалейдоскоп «Мати, мила мати, як тебе я 

люблю» (5-11кл.) 12.05 

Соціальний педагог 

 

ЗДВР, педагог — організатор 

 

 

Педагог — організатор, класні 



Відеопривітання «Вітання найріднішим» та 

відеочелендж «Єднаймося, бо ми того варті!» 

08-09.05 
Урочиста загальношкільна лінійка  присвячена 

Дню пам’яті та примирення (1-11 кл.)  08.05 

керівники 5-11 класів 

Педагог — організатор 

 

 

ЗДВР, педагог - організатор 

15.05. – 

19.05. 

Ціннісне ставлення 

особистості до 

суспільства, держави і 

мистецтва 

Заходи до Дня науки 15-19.05 

Відеолекторій «FAMILY FEST» до Всесвітнього 

дня родини 15.05 

Година історичної пам’яті "Жертви політичних 

репресій" до Дня пам’яті жертв політичних 

репресій 15.05 

Ведеоекскурсія «Музеї нашого міста» до 

Міжнародного дня музеїв 18.05 

Флешмоб «Вишиванка – мій генетичний код!» 
до Дня вишиванки 18.05 

ЗДВР, педагог — організатор 

 

 

Класні керівники 5-11 класів 

 

 

Педагог -організатор 

 

ЗДВР,педагог — організатор 

,класні керівники 1-11 класів 

22.05. – 

26.05. 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва 
Свято “ Прощай Букварику” 25.06 

Квест «Україна – європейська країна» до Дня 

Європи 22.05 

Відзначення Дня Європи: проведення бесід для 

учнів «Об’єднана Європа й Україна – 

колективна безпека» 22.05 

ЗДВР, педагог — організатор, 

класні керівники 1-х класів 

Класні керівники 5-11 класів 

29.05 — 

02.06 

Ціннісне ставлення 

особистості 
до суспільства і держави 

Акція «Скажемо курінню НІ!» щодо 

припинення куріння серед дітей та молоді до 

Всесвітнього дня без тютюну 31.05 

01.06 — до Міжнародного дня захисту дітей  

конкурс малюнків на асфальті “Мирне 

дитинство” 

Посвята в читачі для 1 класів 

Соціальний педагог 

 

 

Педагог — організатор 

 

 

Бібліотекар 

 

 

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 



Місячник патріотичного виховання 

Дата Основні орієнтири 

виховання. 

Виховна година. 

Виховні заходи  

05.06 — 

08.06 

Ціннісне ставлення до 

себе та людей 
Виховний захід до Дня журналіста В “Журналіст 

не тільки я ,а й уся моя сім’я!” 06.06 

Години спілкування до Всесвітнього дня 

охорони навколишнього середовища 05.06 

Підготовка до випускних вечорів (протягом 

місяця) 

ЗДВР,педагог — організатор 

 

Класні керівники 1-11 класів 

 

ЗДВР,педагог -організатор 

12.06 — 

14.06 

Ціннісне ставлення до 

мистецтва 
Фоточелендж до  Міжнародного дня батька “ Я 

і мій тато Герой!” (протягом тижня) 

Свято останнього дзвоника 14.06 

 

Педагог — організатор 

 

ЗДВР,педагог - організатор 

 

Заступник директора з виховної роботи ___________ Цехмейструк А.В. 


