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Серпень 
 

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Форми і зміст діяльності Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

25.08 – 31.08 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Виявлення дітей, які потребують соціально 

матеріальної підтримки: дітей-сиріт, напівсиріт, з 

багатодітних сімей, інвалідів, чорнобильців; 

 Організація відвідування занять учнями 

 Складання реєстру учнів ліцею 

Протягом 

25 –31.08  

Заступник з НВР 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Списки  

наказ 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

 Організація і підготовка проведення свята Першого 

дзвоника  

 Підготовка матеріалів до проведення Першого 

уроку 

 Підготовка документації щодо підвозу учнів 

Протягом 

тижня 

Заступник з НВР 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Педагог-організ. 

Класні керівники 

Сценарій  

наказ 

Робота з батьками  Організаційні батьківські збори 1-х, 5-х,10-х 

класів. 

 Індивідуальні консультації 

25.08-

31.08 

Класні керівники Протоколи  

Заходи щодо 

дотримання ТБ та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Підготовка журналу реєстрації інструктажів з 

безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час 

освітнього процесу; 

 Підготовка необхідної документації, наочності (про 

поводження на воді, правила дорожнього руху, 

користування електро-газоприладами тощо); 

Протягом  

25 –31.08 

Заступник з НВР 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівники 

Наказ 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Співбесіди з класними керівниками щодо уточнення 

списків учнів; 

 Допомога класним керівникам у 
складанні календарно-тематичного плану виховної 

роботи; 

 Інструктивна нарада класних керівників (основні 

документи, планування,запобігання дитячого 

травматизму) 

25 - 31.08 Заступник з НВР Матеріали 

наради 

Примітки      

     

 

Вересень 
01.09 – День знань                                                                     22. 09 – День  партизанської слави 

12.09 – День фізкультури та спорту                                    27.09  – День туризму в Україні 

20.09 – Міжнародний день батька                                        29.09 – День пам’яті жертв Бабиного яру 

21.09 – Міжнародний день миру                                            30.09 – Всесвітній день бібліотек                               

 

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Форми і зміст діяльності Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

01.09 – 03.09 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Організація контролю відвідування учнями 

навчальних занять, фіксування в журналі відвідування; 

 Корегування банку даних про учнів, їхніх батьків, 

внесення змін; 

 Проведення рейду обстеження матеріально 

побутових умов учнів, що потребують особливої уваги й 

піклування (ЗВР, соц.пед., кл.кер.);  

 Працевлаштування випускників 2020/2021 року. 

(збір довідок, аналітична довідка, наказ) 

 Затвердження  графіка роботи шкільної їдальні та 

харчування пільгового контингенту 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Вчителі 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 
Графік 

Акти 

обстеження 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

 День Знань,   Свято Першого дзвоника; 

 Проведення першого уроку  

 Класні збори «Єдині вимоги до учнів. Режим роботи 

ліцею та філій, дотримання статуту, повторення правил 

 Бартош Т. М. 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

Сценарії 

Накази  



поведінки для здобувачів освіти» 

 Випуск газети «Здрастуй, школо!» 
Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Тиждень профілактики травматизму (бесіди, 

години спілкування, інформаційні хвилинки) 

 Проведення вступного інструктажу з техніки 

безпеки з учнями 

 Доповнення куточку з техніки безпеки 

 Єдиний урок безпеки  життєдіяльності 

 Бессіди щодо обережного поводження з вогнем. 

Цикл бесід: 

 протипожежна безпека; 

 «Увага: обірваний провід!»; 

 «Обережно – вибухонебезпечні предмети»; 

 Вогонь – друг, вогонь – ворог. Причини 

виникнення пожеж, їх наслідки 

 Цикл інструктажів з техніки безпеки перед 

початком 2021/2022 навчального року. 

 Оформленняя виставки в шкільній бібліотеці 

«Червоний, жовтий, зелений» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

 

Завідувачі філій 

 

Класні 

керівники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекарі  

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Складання графіка проведення батьківських зборів 
 

 Бартош Т. М. 
Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Складання розкладу проведення виховних годин 

 Робота методичного обєднанн’я класних керівників 

 Нарада з класними керівниками щодо планування 

виховної роботи на І семестр 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки Хвилинки здоров’я: 

 Як вберегтися від коронавірусу (презентація) 

 Опрацювання пам’ятки «Навчання в умовах 

карантинних обмежень» 

 Правила користування масками 

 Правила дотримання особистої гігієни 

 Правила знезараження рук 

Щодня  Класні 

керівники 

 

     

06.09 – 10.09 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Закріплення території закладу для прибирання за 

класами 

 Збір інформації за підсумками літнього  

здоровлення (зокрема сиріт, б/д, м/з ) 

 Погодження планів виховної діяльності класних 

колективів ліцею та філій 

 Скласти графік роботи гуртків на І семестр 

 Рейд «Зовнішній вигляд учнів» (Висвітлення в 

шкільній газеті) 

 Проведення класних зборів. З метою організації 

учнівського самоврядування в класах та школі 

 Презентація шкільних гуртків «Хочу!Можу! 

Обираю!» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

 
Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Вчителі- 

предметники 

Педагог-

організатор 

 

Керівники 

гуртків 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

До дня фізкультури і спорту  

Тиждень фізичної культури та тиждень здоров’я 

 Олімпійський тиждень «Спорт – здоров’я, радість, 

гра і дух» 

 Спортивно-оздоровче свято «Наша школа – велика 

спортивна сім’я» 

 Кривонос О. С. 
Класні 

керівники 

 

 

Шарков О. С. 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Конкурс малюнків, стіннівок «Обережно! Діти на 

дорозі!» 

 Вікторина з ПДР «Чи знаєш ти обов’язки та права 

пішоходів» 

 Зустрічі з інспектором ДАІ «Нещасні випадки на 

дорогах» (за домовленістю) 

 Кривонос О. С. 

Завідувачі філій 

 

 

Бартош Т. М. 

 

Робота з батьками  Батьківські  збори 1 – 11 класів (протоколи)   

Правила, яких слід дотримуватися  

батькам або особам, які їх замінюють під час 

освтнього процесу 

 Класні 

керівники 

 

Організаційно-  Надання допомоги класним керівникам у  Бартош Т. М.  



методична робота 

з класними 

керівниками 

проведенні виборів активу класу, організації роботи з 

органами самоврядування 

Завідувачі  філій 

Примітки Хвилинки здоров’я: 

 Як вберегтися від коронавірусу (презентація) 

 Опрацювання пам’ятки «Навчання в умовах 

карантинних обмежень» 

 Правила користування масками 

 Правила дотримання особистої гігієни 

 Правила знезараження рук 

Щодня Класні 

керівники 

 

     

13.09 – 17.09 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Контроль за зовнішнім виглядом учнів 

 Створення інформаційного банку даних про 

зайнятість учнів в позаурочний час 

 Проведення засідання учнівського самоврядування: 

 розподіл доручень; 

 затвердження плану роботи; 

засідання. Підготовка до Дня вчителя 

 Оформлення класних куточків 
 Організація самоврядування в класах. 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Вчителі- 

предметники 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

До річниці визволення Близнюківщини від 

німецько-фашистських загарбників (16.09) 

 Виставка композицій квітів «Пам'ять народу жива» 

 участь у районних заходах 

 тематичні уроки «Стежки, опалені війною» 

Загальношкільна учнівська конференція 

 творчі звіти класних колективів 

 завдання на рік,  анкетування 

 Розпочати Проєкт «Сторінками історії школи» , 

присвячений 110 річниці заснування закладу.   

 Класні 

керівники 

Кривонос О. С. 

Завідувачі філій 

 

Педагог 

оранізатор 

 

Куряченко В. В. 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

Випуск санбюлетня «Ваше здоров’я – у ваших руках».  Мед. працівник 

Линник Н. П. 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою)  Адміністрація 

Класні 

керівники 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Методична допомога у проведенні класних годин 

 Засідання м/о класних керівників: 

1. Аналіз роботи м/о класних керівників за 2020/2022 
н.р. 

2. Погодження плану роботи м/о класних керівників на 

2021/2022 н. р. 

3. Огляд методичної літератури 

4. Аналіз проведення першого уроку 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

20.09 – 24.09 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Аналіз працевлаштування випускників 2020/2021  

 Бесіди «Дотримання прав не звільняє від обов’язків» 

 Екологічні десанти на території шкільного подвір'я  

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Класні 

керівники 

Довідка, 

наказ 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

До Дня Миру 21.09   

 Флешмоб «День Миру» 

День партизанської слави 22.09: 

 бесіди «Стежками партизанської слави»; 

 паризанський рух в Україні (лекторій) 

 перегляд документальних фільмів про події Другої 

Світової війни;  

 покладання квітів до могили Невідомого солдата 

 Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 

 

Бібліотека 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Програмові бесіди по запобіганню дитячого 

травматизму 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 
 Загальношкільні батьківські збори  Іваненко М. М. 

Бартош Т. М. 

 



батьківською 

громадськістю 
Завідувачі філій 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Співбесіди з  класними керівниками (за потребою) 

 Методичні консультації з класними керівниками 5-х 

класів 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

Примітки     

     

Жовтень 
01.10 – Міжнародний день людей похилого віку      14.10 – День Захисника України, День Українського козацтва  
Перша неділя жовтня – День учителя                     16 жовтня – Всесвітній день хліба                            

02.10 – Міжнародний день боротьби проти насилля 

04.10 – Всесвітній день тварин                                 24.10 – Міжнародний день ООН 

                                                                                        28.10 – День визволення України від фашистських загарбників 

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Форми і зміст діяльності Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

27.09 – 01.10 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Засідання учнівського самоврядування 

 Проведення аналізу зайнятості в позаурочний час 

 Складання класними керівниками характеристик на 

юнаків допризовного віку 

 Медобстеження учнів, графік 

 Контроль за  веденням  щоденників учнів 

Протягом 

тижня 

Кривонос О. С. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Вчителі-

предметники 

 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

До Дня пам’яті жертв Бабиного Яру: 

 Бесіди «Сторінки трагедії Бабиного Яру» 

 Бібліотечна виставка «Біль Бабиного Яру» 

Всеукраїнський день бібліотек 

 свято « Дім без книги – день без сонця» (2 – 4) 

 екскурсія 1-х класів до бібліотеки (шкільної, 

районної дитячої)  

День людей похилого віку: 

 благодійні акції на  території обслуговування    

школи та її філій 

 години спілкування  «Добро й милосердя єднають 

серця» 

Всесвітній день тварин 

 виставка малюнків та фоторобіт  «Мій вірний друг» 

До дня вчителя: 

 випуск стіннівок-привітань,  малюнків; 

 святковий концерт «Наша школа славна вчителями» 

До Міжнародного дня боротьби проти насилля (за 

окремим планом)  

 Класні 

керівники 

Альнікова Ю. І. 

 

 
 

 

Кривонос О. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Психологічна 

служба 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Оформити виставки «Наш № 101»,  «Дитячі 

пустощі з вогнем» (бібліотека) 

Екологічні акції: 

 «Чисте подвір’я», «Чисте селище» 

 Бібліотекар  

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою) 

 

 Бартош Т. М. 

Класні 

керівники 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Контроль за проведенням класних годин  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

04.10 – 08.10 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Проведення бесід з вчителями з метою виявлення 

дітей, які мають ознаки дезадаптації 

 Спостереження за класними колективами 5-х класів 

з метою оцінювання рівня їхньої адаптації до школи. 

 Контроль за відвідуванням учнями ліцею та філій, 

їхньою присутністю на перших і останніх уроках (5-10-

ті класи). 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Вчителі- 

предметники 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

Тиждень правової освіти 

 тематичні виховні години «Права людини», 

 Кривонос О. С. 

Класні 

 



діяльність «Конвенція ООН», «Права не звільняють від обов’язків» 

 зустрічі з фахівцями 

 Диспути про права людини на тему поваги та 

недискримінації по відношенню до інших лдей 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Інформаційні хвилинки «Профілактика інфекційних 

захворювань» 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Робота батьківського університету  

І засідання 

1. Про порушення прав дитини у сім’ї.  Ознайомлення із 

Законами  України, які визначають  права дитини. 

2. Про труднощі в навчанні: психологічні причини 

шкільної неуспішності 

3. Про актуальність правової освіти та правового 

виховання школярів на сучасному етапі 

 Бартош Т. М. 
Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Співбесіди з класними керівниками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

11.10 – 15.10 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Спостереження за поведінкою, стилем взаємин з 

учителями й однокласниками учнів, які мають  

проблеми в навчанні 

 Оперативний контроль виконання планів виховної 

роботи 
 Бесіди «Способи збереження власного здоров’я» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Соц. пед 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

День українського козацтва (14.10) 

День захисника України 

 Години спілкування «Блаословенна та держава, що 

має відданих синів», «Герої поруч з нами» 

 зустрічі з козаками Українського Реєстрового 

козацтва, Слобідського полку; 

свята в межжах класних колективів «вітання для 

майбутніх захисниківв Вітчизни» 

 спортивні ігри,  змагання, козацькі розваги; 

 конкурс «Стройовий впоряд» в рамках військово-

патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») 

До Всесвітного дня хліба 

 Інформаційні хвилинки, бесіди (5 – 8);  

 «Свято хліба» (1 – 4 кдаси) 

Протягом 

тижня 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

Вчителі-

предметники 

Органи 

самоврядування 

 

Вчителі біології 

 

Класні крівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Інформаційні хвилинки «Безпечний інтернет»  Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою)  Класні 

керівники 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Методичні консультації    

Примітки     

     

18.10 – 22.10 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Контроль за участю класних колективів у шкільних та 

позакласних заходах 

 Складання плану роботи на осінні канікули 

 Бесіди «Ні! Шкідливим звичкам» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Тиждень екологічного виховання 

КТС «Осінь золота» 

 свято Осені 

 конкурсно-розважальна програма « Міс Осінь – 

2021» 

 виставка малюнків «Земля – наш рідний край» (1 – 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 



4 кл) 

 перегляд відеофільму «Земля після нас» 

 виготовлення екологічних агіток (5 – 11 кл) 

 інформаційні хвилинки «Допоможи природі» 

 години спілкування «Екологічні проблеми України» 

 випуск шкільної стіннівки «Екологічні проблеми – 

шляхи виходу» 

Свято «Посвята в першокласники» 
Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 

Дні безпеки життєдіяльності перед виходом на осінні 

канікули 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні кер. 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Оперативний контроль виконання планів виховної 

роботи 
 Контроль виконання планів виховної роботи з учнями 

під час осінніх канікул 

 Контроль класних журналів (сторінки обліку 

відвідування, проведення бесід з безпеки 

життєдіяльності) 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки 25.10-29.10  осінні канікули Тиждень пам’яті  

 Річниця визволення України від фашистських 

загарбників 

 виставка тематичної літератури в   шкільній 

бібліотеці; 

 Конференція «Харківщина у роки Великої 

Вітчизняної війни» 

 уроки мужності «Прагнемо миру» 

 Екскурсії до місцевого музею 

 покладання квітів до могили Невідомого     солдата; 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

     

 

Листопад 
                                               

09.11- День української писемності та мови                                 21.11 - День Гідності та Свободи                                                                      

16.11 – Міжнародний день толерантності                                 28.11. – День пам’яті жертв   голодомору  
20. 11 - Всесвітній день дитини                                                                  (четверта субота місяця)  

                                                            
Напрямки 

виховної 

діяльності 

Форми і зміст діяльності Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

01.11 – 05.11 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Контроль за веденням учнівських щоденників 9-х 

класів 

 Контроль за  зовнішнім виглядом учнів, станом 

здоров’я, виконанням правил особистої гігієни 

 рейди-перевірки запізнень учнів на заняття  

Тиждень превентивного виховання: 

 зустрічі з представниками правоохоронних органів 

району, державних і громадських організацій, що 

опікуються правовою культурою учнів; 

 Години превентивної грамотності: 
«Твоя поведінка – дзеркало твого життя» 

 випуск тематичних стіннівок, малюнків 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Вчителі-

предметники 

 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Інформаційні профілактичні п’ятихвилинки: 

 «Ретельне відвідуання занять – запорука успішного 

навчання» 

 «Правопорушення – крок до злочину» 

 Зустріч за круглим столом із  представниками 

Центру соціальних служб «Відносини: батьки і 

діти» 

 Вчителі 

української 

мови  

Кл.керівники 

 

 

 

Бібліотекар 

 



 Бібліотечні тематичні викладки 
Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Програмові бесіди по запобіганню дитячого 

травматизму 

 Інформаційні хвилинки «Небезпечні місця у 

навчальному закладі. Як вберегти себе від травм» 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні  

бесіди з батьками (за потребою) 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Контроль за  

проведенням класних годин 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

08.11 – 12.11 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Контроль за організацією гарячого харчування 

 Аналіз задіяності учнів в позаурочний час 

(відвідування гуртків, позашкільних навчально-вих. 

закладів) 

 Бесіди «Відповідальність неповнолітніх» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Вчителі- 

предметники 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

День Української писемності та мови  

 конкурс ораторського мистецтва 

Єдиний день відкритих дверей для батьків: 

 відвідування уроків 

 презентація класних колективів 

 виставки дитячих робіт консультування батьків 

Профорієнтація 

 класні години, інформаційні хвилинки 

 Круглий стіл «Вибір професії – вибір життєвого 

шляху» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 
Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

Тиждень безпеки дорожнього руху 

 Класні години 

 Поновлення класних куточків 

 Зустрічі з інспекторами ДАЇ 

 Вікторини «Права і обов’язки пішоходів» 

 Інформаційні хвилинки «Небезпека на дорозі: 

обірвані дроти, пошкоджені каналізаційні люки» 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Робота  методичного об’єднання класних керівників 

 Контроль за проведенням класних годин 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

15.11 – 19.11 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Контроль за відвідуванням учнями школи, їхньою 

присутністю на перших і останніх уроках (5-10-ті 

класи). 

 Бесіди «Наркологічна небезпека» 

 До Всесвітнього дня дитини години спілкування 

«Права людини починаються з прав дитини» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 
керівники 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

До міжнародного Дня толерантності: 

 виконання проектів «Толерантність нашими очима» 

 казка про толерантність 

 афоризми про толерантність 

21.11 – День Гідності та Свободи 

 тематична лінійка 

 бібліотечна викладка 

 випуск інформаційної листівки  

 тематичні виховні години «В єдності і сила народу» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

 Інформаційні хвилинки «Небезпечні іграшки»  Класні 

керівники 

 



гігієнічних вимог 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди (за потребою)  Бартош Т. М. 
Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

  Співбесіди з класними керівниками (за 

потребою) 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

22.11 – 26.11 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Контроль за станом роботи харчоблоку й організації 

гарячого харчування 

 Підготовка подяк батькам за виховання дітей за 

підсумками І семестру 

 Організація зустрічі з лікарем-окулістом 
 Шкільна конференція «МИ – проти СНІДу» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Вчителі 
предметники 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

День пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій (за окремим планом 

 Уроки пам’яті «І запалали свічки пам’яті та 

скорботи» 

 Інформаційні хвилинки «Голодомор на 

Харківщині» 

 Оформлення тематичної виставки історичної, 

художньої та документальної літератури у бібліотеці: 

«Минуле стукає в наші серця» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Інформаційні хвилинки «Бережи свій зір» 

 Повторення правил повеедінки для учнів 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Робота батьківського університету  

ІІ засідання: 

1.  Про прості аспекти безконфліктності.  Вплив 

конфліктів на розвиток дитини.  

2.  Про правову культуру людини. Телебачення, 

комп’ютер і насилля. 

 Бартош Т. М. 

Соц педагог 

психолог 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Спостереження за класними колективами, співбесіди з 

учнями  

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

     

 

Грудень 
01.12. – Всесвітній день боротьби зі СНІДом         10.12  – День захисту прав людини                           

03.12 – Міжнародний день інвалідів                         14.12 – День вшанування учасників ліквідації наслідків 

                                                                                                    аварії на ЧАЕС                 

06.12  – День Збройних сил України                         19.12  – Святого Миколая               

                                               

Напрямки 

виховної 

діяльності 

Форми і зміст діяльності Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

29.11 – 03.12 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Оперативний контроль «Аналіз відвідуваних уроків 

учнями 1-11 кл. протягом І семестру 2021/2022 н. р.» 

 Складання плану роботи на зимові канікули 

 Контроль за  організацією гарячого харчування 

 Підготовка до новорічних свят 

 Контроль за веденнями щоденників і перевіркою їх 

педагогічними працівниками 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Вчителі 

предметники 

 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Тиждень антиалкогольної та антинаркотичної 

пропаганди: 

 зустрічі з лікарем-наркологом; 

 виставка плакатів «Ні – шкідливим звичкам»; 

 Бартош Т. М. 
Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

 



 бесіди, інформаційні хвилинки «Здоровий спосіб 

життя» 

Відзначення  Міжнародного дня інвалідів: 

 благодійна акція «Діти – дітям»; 

 тематичні інформаційні хвилинки, заходи 

  

керівники 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

Інформаційні хвилинки «Профілактика грипу»  Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Батьківські збори 1 – 11 класів 

(Протоколи) 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівн. 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Контроль за проведенням класних годин  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

06.12 – 10.12 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Забезпечення зайнятості дітей групи ризику під час 

зимових канікул 

 Контроль за відвідуванням учнями занять 

 Бесіди «Що повинні знати школярі про ВІЛ/СНІд» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

 Участь у районному конкурсі «Новорічна різдвяна 

писанка» 

 Участь у районній виставці новорічних композицій 

До Дня Збройних сил України 

 тематичні уроки; 

 зустрічі з    військовослужбовцями; 

 випуск тематичних стіннівок; 

спортивні ігри, змагання 

Всеукраїнський тиждень права (за окремим планом) 

День прав людини (10 грудня) 

 зустрічі з представниками правоохоронних органів 
району, державних і громадських організацій, що 

опікуються правовою культурою учнів; 

 тематичні виховні години «на паралельних дорогах 

прав та обов’язків» 

випуск тематичних стіннівок, малюнків 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Аналіз роботи з попередження дитячого 

травматизму 

 Інформаційні хвилинки «Яких правил поведінки 

дотримуватись під час  перерв?» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Оперативний контроль: 

- виконання планів виховної роботи; 

- ведення документації кл. керівниками 

 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

13.12 – 17.12 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Індивідуальна виховна робота з учнями з питань  
профілактики правопорушень 

 Підготовка і проведення   новорічних свят 

 Складання графіка проведення новорічних ранків 

 Бесіди «Що таке Декларація прав дитини?» 

Протягом 
тижня 

Бартош Т. М. 
Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС: 

 зустрічі в районній бібліотеці; 

 виховні години, інформаційні хвилинки; 

презентація екологічних проектів 

Тиждень народознавства: 

 Свято Миколая 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 



 зимові свята, традиції, прикмети 

 інтелектуальні  ігри «Наум наведе на ум» 

 Новорічна пошта 

 Підготовка і проведення новорічних свят 
Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Профілактика простудних захворювань 

 Безпека життєдіяльності під час погодних 

ускладнень 

 
 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди за потребою  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Співбесіди з класними керівниками (за потребою) 

 Контроль журналів гурткової роботи 

 Бартош Т. М. 

Керівники філій 

 

Примітки     

20.12 – 24.12 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Бесіди «Бездоглядність підлітків та ї наслідки»  Класні 

керівники 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

 Новорічні виставки  

 Підготовка до новорічних свят 

 Виховні години за планами класних керівників 

 Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

Дні безпеки життєдіяльності перед виходом на зимові 

канікули 

 «Дотримання правил безпеки життєдіяльності на 

канікулах – запорука життя і здоров’я» 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні консультації  Класні 

керівники  

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Методичні консультації  Бартош Т. М.  

Примітки 28.12 – 30.12      Новорічні свята (за графіком)    

 

Січень 
01.01. – Новий рік                                                                      

 07.01. – Різдво Христове                                                22.01. – День Соборності України                                                  

14.01. – Старий новий рік                                              29.01. – День пам’яті героїв Крут 
Напрямки 
виховної 

діяльності 

Форми і зміст діяльності Дата Відповідальні Відмітка 
про 

виконання 

1 2 3 4 5 

10.01 – 14.01 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Контроль веденням щоденників 8-х класів 

 Контроль харчування 

 Контроль відвідування 

 Скласти графік роботи гуртків на ІІ семестр 

 Бесіди «Що таке Конвенція ООН про права дитини?» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Класні збори  

 Аналіз успішності та поведінки, завдання на 

наступний семестр, очікувані резульати 

 Народний календар  

 Класні 
керівники 

 

Бібліотека 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

Тиждень безпеки життєдіяльності в зимовий період: 

 Інформаційні хвилинки, бесіди «Дитяча безпека 

взимку» 

 Інформаційні хвилинки, бесіди 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

Інструктивна нарада класних керівників: 

 Принципи планування 

 Форми виховної діяльності 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 



 Дитячий травматизм 

Примітки     

     

17.01 – 21.01 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Контроль відвідування уроків учнями 

 Проведення наступного етапу опитування з 

профорієнтації учнів 9-х класів 

 Бесіди щодо покращення поведінки та успішності 

учнів «групи ризику» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 
керівники 

 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Тиждень громадянського виховання 

День Соборності України 

 випуск тематичних  стіннівок, малюнків, творчих 

робіт учнів 

 тематичні виховні години: 

 «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її 

Прапор і Гімн», «Патріотизм – нагальна потреба 

України» 

Позакласні заходи: 

 Географічна вікторина «Україно! Доки житии 

буду, доти відкриватиму тебе» 

 «Мій рідний край – моя історія жива» 

 Інформаційні хвилинки «Чи можуть бути права, без 

обов’язків?» 

 Конкурс ерудитів «Що я знаю про Укаїну» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 

 

 

Вчителі-

предметники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Інформаційні хвилинки «Особиста гігієна школяра»  Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Контроль за проведенням класних годин  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 
 

Примітки     

     

24.01 – 28.01 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Аналіз занятості учнів спортом 

 Контроль за веденням учнівських щоденників 

 Проведення бесід щодо відповідального ставлення 

до власного здоров’я  

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

День пам’яті героїв Крут 

 тематичні інформаційні хвилинки «Крути: подвиг і 

трагедія» 

 навчальні екскурсії до музею 

 тематичні виховні години «Крути – символ 

українського патріотизму» 

 Перегляд кінофільму: «Бій під Крутами» 

 Книжкові виставки на тему: «Подвиг героїв під 

Крутами» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 
керівники 

Вителі історії 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

Бесіди по збереженню життя і здоров’я дітей  

 «Правила поведінки під час ожеледиці. Перша 

допомога при травмуванні» 

Цикл бесід «Профілактика коронавірусу, грипу та ГРВІ» 

 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Робота батьківського університету               

 ІІІ засідання 

1.  Важкі підлітки. Хто вони? 
2.  Профілактика суїцидальної поведінки 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Контроль за проведенням класних годин 

 Інформаційна хвилинка для класних керівниківв 

«Скринька невирішених питань» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

     



 

Лютий 
14.02 – Міжнародний день дарування книжок                  20.02  – День героїв Небесної Сотні 

17.02  – Всесвітній день доброти                                        21.02  – Міжнародний день рідної мови 

08.02.2022 – Всесвітній день безпечного інтернету 

                                                           

 
Напрямки 

виховної 

діяльності 

Форми і зміст діяльності Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

31.01 – 04.02 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Індивідуальна виховна робота з учнями з питань 

профілактики правопорушень 

 Засідання Ради учнівського самоврядування. 

 Аналіз рівня захворюваності учнів закладу 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

 Участь у районному конкурсі огляді юних пожежних 

рятівників 

 Бесіди «Пожежна безпека» 

 Ккривонос О. С. 

Завідувачі філій 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

Інформаційні хвилинки «Правила поведінки на льоду. 

Надання допомоги потерпілому на воді» 

 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Батьківські збори 1 – 11 класів (протоколи)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівн. 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Робота методичного обєднанн’я класних керівників  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

07.02 – 11.02 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Контроль за веденням щоденників 

 Контроль відвідування учнями занять 
 Бесіди «Наші права – щасливе дитинство» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

До Міжнародного дня дарування книжок (14.02) 

 Години спілкування 

 Доброчинні акції дарування книжок 

 Бібліотечні уроки 

До Всесвітнього дня безпечного інтернету 

 Інформаційні хвилинки «Безпечна поведінка в 
інтернеті», «Збереження здоров’я під час роботи з 

цифровими пристроями» 

 Бібліотека 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Участь у районному фестивалі дружин юних 

пожежних 

 Інформаційні хвилинки «Щоб не сталася дорожньо-

транспортна пригода» 

 Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Контроль за проведенням класних годин  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

14.02 – 18.02 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Аналіз зайнятості учнів в позаурочний час 

 Індивідуальна робота з учнями, що потребують 

пильної педагогічної уваги 

 Контроль за роботою їдальні 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав (15.02) 

 тематичні виховні години 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

 



 бесіди 

 Інформаційні хвилинки 

День Героїв Небесної Сотні (20.02) 

 загальношкільна лінійка 

Класні 

керівники 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

Інформаційні хвилинки «Мікрорайон школи. Маршрути 

руху. Вміння правильно вибрати безпечну дорогу» 

 Бесіди «Торгівля людьми в сучасному світі» 
 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Співбесіди з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Співбесіди з класними керівниками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

21.02 – 25.02 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Аналіз відвідування учнями навчальних занять 

 Бесіди «Твої права та обов’язки в школі, громадських 

місцях, на вулиці» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівн. 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

21.02  - Мiжнародний день рiдної мови.  

 Години спілкування «Відкрий, о рідна моя мово, 
свої скарбниці золоті» 

 Вікторини «Чи правильно ми говоримо» 

 Бесіди «Мова – ім’я народу, візитівка нації» 

22 лютого - річниця Революції  Гідності (2014) 

Виховні години, години спілкування, позакласні заходи: 

 «Ввічливість як основа вихованості» 

 «Повага, взаємодопомога, дружба » 

 «Скромність прикрашає людину», 

 «Моральні правила поведінки» 

 Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Бесіди «Правила поведінки під час великого 

скупчення людей» 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальна робота з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Контроль за проведенням класних годин  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

 

Березень 
08.03  – Міжнародний жіночий день                                                 09  – 10.03. – Шевченківські дні 

09.03  – День народження Т.Г. Шевченка                                         14.03 – День українського добровольця                                                                              

                                          27.03  – Міжнародний день театру 
Напрямки 

виховної 
діяльності 

Форми і зміст діяльності Дата Відповідальні Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 

28.03 – 04.03 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Зустріч з лікарями. 

 Контроль ведення учнівських щоденників (за 

графіком) 

 Бесіди «Як держава захищає права дитини в сім’ї» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівн. 

 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Тиждень української філології, зарубіжної літератури, 

української мови (ПШ) 

Урочисті заходи з нагоди Міжнародного дня 8 

Березня 

 випуск стіннівок-привітань,  малюнків; 

 святковий концерт 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 
Класні 

керівники 

 



Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 програмові бесіди 

 інформаційні хвилинки «Переходимо вулицю 

правильно» 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 співбесіди з батьками пільгового контингенту  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 

 Контроль за проведенням класних годин 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

08.03 – 11.03 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Аналіз відвідування занять учнями початкових класів 

 Бесіди «Що таке правопорушення? Їх види. 

Відповідальність за них» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівн. 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

 Заходи до Шевченківських днів 

 Години спілкування «Шевченкове слово в віках не 
старіє» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 
Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Бесіди «Правила безпеки на залізниці»  Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Загальношкільні батьківські збори  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Контроль виховної роботи вчителів, що атестуються  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

14.03 – 18.03 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Складання плану роботи на весняні канікули 

 Бесіди «Подумай про наслідки своїх вчинків» 

 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівн. 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

До всесвітнього дня поезії 

 Літературні подорожі (1 – 4) 

 «Мандрівка до Країни поезії» (5 – 11) 

 Конкурс юних поетів 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 
керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

Дні безпеки життєдіяльності перед виходом на весняні 

канікули 

Генеральне прибирання «Чистий клас» 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальна робота з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Контроль за проведенням класних годин  Бартош Т. М. 
Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

21.03 – 25.03  
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

Робота за планом весняних канікул 
 Перевірка ведення класних журналів 1-10-х класів 

(техніка безпеки) 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою) 

Протягом 
тижня 

Бартош Т. М. 
Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Кривонос О. С. 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

 Робота за планом весняних канікул 

 

  

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

   



санітарно-

гігієнічних вимог 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

   

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

Перевірка документації класних керівників  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

28.03 – 01.04 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Проведення анкетування щодо заходів в таборі 

«Веселка» з денним перебуванням  

 Контроль за відвідуванням  учнями занять 

 Бесіди «Культура спілкування по мобільному 

телефону» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завдувачі філій 

Класні керівн. 

Вчителі- 

предметники 

 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Тиждень профорієнтації: 

 Класні години «Державі потрібні професіонали» 

 тренінги 

 виконання проектів «Яка професія найкраща» 

 Зустрічі з успішними людьми 

Екологічний двомісячник «Зелена весна»: 

 упорядкування   пам’ятників, братських     

   могил; 

 відзначення Всесвітнього дня здоров’я;  

 відзначення Всесвітнього    дня Землі; 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 бесіди «Чим небезпечна ртуть» 

 участь у районних змаганнях «Юні інспектори 

руху» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Контроль за проведенням класних годин  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

 

Примітки     

 

Квітень 
01.04. – День гумору                                                            07.04. – День здоров’я 

17.04. – День довкілля(третя субота місяця)               18.04. – День пам’яток історії та культури 

23.04. – Всесвітній день книги                                         26.04. – День пам’яті про Чорнобильську трагедію 

 
Напрямки 

виховної 

діяльності 

Форми і зміст діяльності Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

05.04 – 09.04 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Індивідуальна робота з учнями, що потребують 

пильної педагогічної уваги 

 Бесіди «Алкоголь і правопорушення неповнолітніх» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівн. 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Заходи до Дня Здоров’я 

 Інформаційний мікс «Будьте здоровими, сильними, 

дужими!» (10 класи) 

 тематична поличка «Здоров’я – дорожче за 

багатство» 

 Танцювально-спортивний флешмоб 

 виставка-порада «Мистецтво бути 

здоровими» 

 Бесіди «Здоровий спосіб життя – основа 

довголіття» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 
керівники 

 

Бібліотека 

 

Заходи щодо 

дотримання 
 Інформаційні хвилинки «Цивільний захист – це не 

жарти, треба всім про нього знати!» 

 Класні 

керівники 

 



техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

04.04 Міжнародний день просвіти з питань мінної 

небезпеки і допомогидіяльності, повязаної з 

розмінуванням (бесіди) 
Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Батьківські  збори 1 – 11 класів (протоколи)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівн. 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Робота методичного обєднанн’я класних керівників  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

11.04 – 15.04 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Збір інформації про попереднє працевлаштування 

учнів 9-х, 11-х класів 

 Збір заяв батьків до зарахування дітей до табору 

«Веселка» з денним перебуванням на базі 

Близнюківського ліцею 

 Контроль за харчуванням в їдальні 

 Бесіди «Шкідливі звички чи життя собі на втіху» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

Вчителі- 

предметники 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів (11.04) 

 Уроки пам’яті «Жертви нацизму» 
Відзначення Дня довкілля; 

День ЦО (за окремим планом)  (15.04.2022) 

 Виставка писанкових робіт «Писанкові кольори» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 
Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

Тиждень безпеки життєдіяльності (за окремим 

планом) 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Співбесіди з класними керівниками (за потребою  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

18.04 – 22.04 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Контроль за відвідуванням занять учнями 

 Зустріч із медпрацівниками для учнів 8 – 11 класів 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівн. 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

До Великодних свят  

 виставка «Великодний кошик» 

 Години спілкування «Традиції українського 

народу» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівн. 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Оформити виставки «Наш № 101»,  «Диячі пустощі 
з вогнем»(бібліотека) 

 Бібліотекарі  

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди за потребою  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Робота методичного об’єднання класних керівників  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

26.04 – 29.04 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Аналіз харчування 

 Контроль відвідування 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Відзначення  річниці Чорнобильської трагедії: 

 Тематичні виховні години; 

 випуск тематичних  малюнків, стіннівок, 

 Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 



 зустрічі з ліквідаторами аварії на ЧАЕС 

До міжнародного Дня танцю 

 Танцювальні батли «Танцює школа» 
Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Бесіди з безпеки життєдіяльності    

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуална робота з батьками (за потребою)    

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Індивідуальні консультації, співбесіди (за 

потребою) 

   

Примітки     

     

 

Травень 
08.05– День пам’яті та примирення                    15.05 – (третя субота травня) – День Європив Україні 

09.05 – День Перемоги                                             15.05 – Міжнародний день сім’ї 

09.05 – (Друга неділя травня) – День матері      20.05 – День вишиванки 

 
Напрямки 
виховної 

діяльності 

Форми і зміст діяльності Дата Відповідальні Відмітка 
про 

виконання 

1 2 3 4 5 

03.05 – 06.05 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Контроль за відвідуванням занять учнями 

 Контроль харчування 

 Бесіди  «Світ без тютюнового диму» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні керівн.  

 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Святкові заходи до відзначення 77 річниці Дня 

пам’яті та примирення, Дня Перемоги: 

 Тематичні виховні години; 

 зустрічі з ветеранами Другої Світової війни, 

учасниками партизанського руху; 

 святковий концерт «Через роки...»; 

 випуск тематичних    малюнків, стіннівок, 

 участь у районних масових заходах; 

 конкурс асфальтвого живопису «Стій – війна!» 

 випуск листівок-привітань мешканців селища 

Заходи до Дня матері 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Участь у змаганнях з пожежно-прикладного 

спорту 

 Бесіди про правила поведінки у громадських місцях 

 Використання державних символів  у святкові 

дні 

  

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди за потребою  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Контроль за  

проведенням класних годин 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

10.05 – 13.05 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Збір заяв батьків до зарахування дітей до табору 

«Веселка» з денним перебуванням на базі 

Близнюківського ліцею та філій 

 Бесіди «Десять правил попередження конфлікту» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Відзначення Міжнародного дня сім’ї,  

Тиждень сім’ї « Я і моя родина» 

 Виховні години, виконання творчих проектів, 

випуск тематичних стіннівок, малюнків 

 веселі старти «Тато, мама, я – спортивна сім’я» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 



 конкурсні програми 

Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я 

діалогу і розвитку 

 Години спілкування «День Європи – свято єдності, 

взаєморозуміння, толерантності та співпраці» 

 Уявні подорожі країнами Європи 

 День вишиванки (парад вишиванок, презентація)) 
Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Аналіз роботи з попередження дитячого 
травматизму 

 Бартош Т. М. 
Завідувачі філій 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди з батьками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Керівники філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Відвідування виховних годин  Бартош Т. М. 

Керівники філій 

 

Примітки     

     

16.05 – 20.05 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Аналіз виховної  діяльності за 2021/2022 н. р. 

 Підготовка документації  до відкриття табору 
«Веселка» з денним перебуванням на базі 

Близнюківського ліцею та філій 

 Рейд «Урок» 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 
Класні 

керівники 

 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

Дні пам’яті жертв політичних репресій 

 Інформаційні хвилинки «Трагічні сторінки історії» 

Підготовка до свята останнього дзвоника 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Кривонос О. С. 

Класні 

керівники 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

Дні безпеки життєдіяльності перед виходом на літні 

канікули 

 інструктажі з безпеки життєдіяльності  

 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Робота  

батьківського університету         
 ІV засідання:  

1.Форми підліткової нарко-  і алкозалежності. Перегляд 

тематичного відеофільму. 

2. Як подолати небажання дитини спілкуватися 

3. Дозвілля дітей влітку. 

Застереження дитячого травматизму під час літніх 

канікул. 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Співбесіди з класними керівниками (за потребою)  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

     

23.05 – 26.05 
Організаційна 

робота 

Превентивне 

виховання 

 Підготовка  свята останнього дзвоника 

 Правовий міст(зустріч з представником служби у 

справах дітей ) 

Протягом 

тижня 

Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

Класні 

керівники 

 

Виховна робота 

Ціннісно-

пізнавальна 

діяльність 

 Класні збори « Підводимо підсумки»  

Свято «Останній дзвоник» (07.06) 

 Бесіди «Правила поведінки під час масових заходів» 

 Години спілкування «Моє дозвілля під час літніх 

канікул» 

 Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 
Кривонос О. С. 

 

Заходи щодо 

дотримання 

техніки безпеки та 

санітарно-

гігієнічних вимог 

 Програмові бесіди ТБ 

 Цикл бесід «Правила поведінки під час літніх 

канікул» 

 Класні 

керівники 

 

Робота з 

батьками, 

батьківською 

громадськістю 

 Індивідуальні бесіди  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 



Організаційно-

методична робота 

з класними 

керівниками 

 Перевірка документації класних керівників  Бартош Т. М. 

Завідувачі філій 

 

Примітки     

 


