
                           

 

 

 

 

ПЛАН  

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
Шоломківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

на    2021-2022 н.р. 



                           

 Вересень 

Ціннісне ставлення до людей 

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДАТА ВІДПОВІДАЛЬНІ 
  

Тиждень знань «Здраствуй школо!» 

Мета: урочисте відзначення початку нового навчального року; підвищення рівня знань з ПДР, 

попередження дорожньо-транспортного травматизму серед учасників тощо. 
 1 вересня – День Знань; 

 Нетрадиційне свято Першого дзвоника «День знань» (1-11 класи); 

 Перший урок «30 років незалежності України» (1-11 класи); 

 Профілактичні заходи з ПДР у рамках Всеукраїнської акції «Увага! Діти на 

дорозі!»(1-11 класи): 

 Виготовлення схеми маршруту «Мій шлях до школи і додому»; 

 Вікторина «Червоний. Жовтий. Зелений»;  

 Перегляд відеолекторію «Діти на дорозі»; 

01.09.21 

03.09.21 

 

 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

Заступник директора з 

виховної роботи,   

вчитель інформатики 

 

Олімпійський тиждень «Ми за здоровий спосіб життя!» 
Мета: виховання дітей та підлітків на гуманістичних ідеалах олімпізму, забезпечення розвитку 

олімпійського руху в школі, проведення оздоровчо-профілактичної роботи, пропагування ЗСЖ тощо. 
 08 вересня – Міжнародний день грамотності; 

 12 вересня – День фізичної культури і спорту; 

 Презентація літератури «Абетка здоров’я»(1-11 класи); 

 Виставка малюнків та фотоколажів «Моє рідне село»; 

 Зустріч із шкільною медсестрою «Культура харчування»(1-4 класи); 

 Відеолекторій «Правда про алкоголь» (8-11 класи); 

 Олімпійський урок «Швидше! Вище! Сильніше!»(1-11 класи); 

 Створення нового складу рою «Славні козаки», участь у міському етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура -2022») протягом рою  

  

06.09.21. 

10.09.21. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-організатор, 

заступник директора з 

виховної роботи,   

бібліотекар, 

медична сестра, 

учитель фізкультури 

 

 

 

 



                           

 

Тиждень « Краса осінніх подарунків» 
Мета: вчити дітей бачити красу рідного краю, ознайомити їх із традиціями українського  

народу, виховувати любов та бережливе ставлення до результатів людської праці тощо. 
 15 вересня – День народження Google; 
 Лекція «Google — найбільша пошукова система» 
 19 вересня – День народження смайла; 
 Виставка виробів із природного матеріалу та осінніх овочів «Ходить 

гарбуз по городу»  (1-9 класи); 
 Гра «Зберемо урожай» (1-4 класи); 

  Конкурс малюнків «Осіній вернісаж» 

 20 вересня – Всенародний день батька; 
 Шкільна кіностудія «Дякую, тату» 
 І засідання Ради профілактики правопорушень  ( 16.09.2021); 
 Учнівська конференція самоврядування. 
 Виготовлення інсталяції «Легенда про Шоломки» до 1075 річниці 

Овруча. 

13.09.21. 

17.09.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи,   

педагог-організатор, 

класні керівники, 

вчитель інформатики, 

педагог-організатор 

 

 

Тиждень «Сторінками історії» 

Мета: викликати зацікавленість учнів до вивчення історії, сприяти глибшому засвоєнню 

історичного матеріалу, активізувати пізнавальні інтереси дітей, виховувати повагу до 

 культурних надбань людства, почуття національної свідомості та гідності тощо. 

 Презентація літератури «Подорож сторінками історії» (1-11 класи); 

 21 вересня – Міжнародний день миру; 

 22 вересня – День партизанської слави; 

 27 вересня – Всесвітній день туризму; 

 Відеоролик «Визначні місця в Україні» у рамках флешмобу 

#МандруйУкраїною2021 

 Підготовка до Дня освітян; 

 Підготовка метеріалів до вшанування памяті 80 річниці Бабиного Яру 

20.09.21. 

24.09.21. 

 

Заступник директора з 

виховної роботи,   

бібліотекар  

педагог-організатор,  

класні керівники, 

 учитель музики,  

учитель історії  

 



                           

 Жовтень 

Ціннісне ставлення до себе 

Тиждень «Даруємо радість» 

Мета: відзначення професійного свята вчителів, вшанування праці педагогів, виховання   

почуття поваги до вчителів, розуміння важливості людей цієї професії в сучасному світі. 
 30 вересня – Всеукраїнський День бібліотек; 

 Оформлення книжково - тематичного  стелажа «Наш краю рідний, 

Україно!». 
 Бабин Яр: трагедія, історія, пам'ять (заходи за окремим планом 

 Всеукраїнськийи тиждень протидії боулінгу (заходи за окремим планом) 

 1 жовтня – Міжнародний День музики та людей похилого віку; 

 Відеопривітання до Дня освітян  «Учитель – цілитель людських душ» (1-11 класи) 

27.09.21. 

01.10.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

бібліотекар,  

класні керівники, 

учителі- предметники 

 

 

Тиждень правознавства 

Мета: формування правової культури серед учнівської молоді, ціннісного ставлення до прав людини, її гідності, свободи 

та відповідальності, виховування в учнів поваги до прав та основних обов’язків людини і громадянина тощо. 

 4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин»; 

 Фотовиставка до Всесвітнього дня захисту тварин «Мій вірний друг!!!»  

(1-11 класи). 

 «IV Всеукраїнський урок доброти» про гуманне та відповідальне 

ставлення до тварин (1-4 класи). 

 Презентація літератури «Юридична вітальня» (1-11 класи); 

 8 жовтня – День юриста; 

 Конкурс дитячих робіт «Права дитини в малюнках» (5-7 класи); 

 Конкурс кросвордів на правову тематику (8-9 класи); 

 Казкова правова вікторина (1-4 класи); 

 Виховні заходи на правову тематику (8-9 класи); 

 Засідання учнівського парламенту 

 

04.10.21. 

08.10.21. 

Заступник директора з  

виховної роботи , 

бібліотекар,  

класні керівники, 

учитель правознавства, 

педагог-організатор 

 

 

 



                           

 

 

Тиждень українського козацтва  
Мета: поглибити знання учнів про українське  козацтво та традиції часів Запорізької Січі;  

сприяти патріотичному вихованню; пробуджувати національну самосвідомість тощо. 
 Всеукраїнський  Онлайн урок з профорієнтації для учнів 7-11 класів (12.10.21) 

 Презентація літератури «З історії козацтва» ; 

 14 жовтня - День українського козацтва; та  День захисника України; 

 Відеопривітання для захисників України «Подяка захистникам!» 

 Вікторина «Сторінками історії» (5-7 класи); 
 Перегляд мультфільму на козацьку тематику «Як козаки кашу варили» (1-4 класи); 

 Практичні заняття рою «Славні козаки» (9-11 класи); 

 Змагання з настільного тенісу; 

 15 жовтня - Всесвітній день миття рук; 

 Інформаційна хвилинка «Як правильно мити руки» (1 -11 класи); 

 16 жовтня - Всесвітній день здoрoвoгo харчування; 

 Лекція «Правила здорового харчування» 

11.10.21. 

15.10.21. 

Заступник директора з  

виховної роботи , 

бібліотекар,  

учитель історії, 

педагог-організатор, 

учитель фізкультури, 

медична сестра, 

представники патрульної 

поліції,  

психолог закладу 

 

Тиждень профорієнтації  
 

Мета: підвищення рівня поінформованості учнів з питань профорієнтації; виявлення  

власних професійних інтересів та нахилів; ознайомлення з способами вибору професій. 
 Конкурс дитячих малюнків «Моя майбутня професія!» (1-4 класи); 

 Тести на профорієнтацію (9-11 класи); 

 24 жовтня - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН); 

 Інформаційна хвилинка « День ООН» 

 Класні години «Безпечна поведінка на канікулах» 

 Розробка плану осінніх канікул (25.10.21.-29.10.21). 

 Робота з шкільним сайтом, 

18.10.21. 

22.10.21. 

Бібліотекар, 

педагог-організатор, 

класні керівники, 

педагог-організатор, 

учнівське самоврядування, 

заступник директора школи 

з виховної роботи, 

учитель інформатики 

 

 



                           

 Листопад 
Ціннісне ставлення до суспільства і держави 

Тиждень класного керівника 

Мета: розкрити високий професіоналізм та професійну компетентність класних керівників,  

висвітлити власні досягнення та результати педагогічної діяльності. 
 Опитування «Для мене найкращий класний керівник – це …» (1-11 класи); 

 Фотовиставка «Мій класний керівник» (1-11 класи); 

 Тиждень безпеки життєдіяльності;; 

  Виховні бесіди з безпеки життєдіяльності; 

 Рейд «Підручник»; 
 Методичний порадник «Іноваційні виховні технології у роботі класного керівника»; 
 Перевірка зовнішнього вигляду  підручників. 

01.11.21.  

05.11.21 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

учнівське самоврядування, 

педагог-організатор, 

класні керівники 

 

 

 

 

Тиждень української мови та писемності 
Мета: подати учням відомості про походження мови та української писемності, активізувати  

знанняучнів про мову як джерело духовного зростання нації, виховувати пошану до рідної мови. 
 Презентація літератури «Сучасна література» (1-11 класи); 

 9 листопада – День української писемності та мови; 

 ХХІ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності (10-11 класи); 

  Свято мови «Мова наша калинова» (5 -11 класи); 

 Виразне читання поезії про рідну мову (9 клас); 

 Конкурс знавців рідної мови імені П.Яцика; 

 Шкільний етап Всеукраїнського конкурсу ім. Т.Г.Шевченка; 

 Засідання учнівського парламенту 

08.11.21. 

12.11.21 

Бібліотекар,  

класні керівники, 

учителі української мови та 

літератури,  

педагог-організатор, 

заст.директора з виховної 

роботи, 

учнівське самоврядування 

 

  



                           

 

Тиждень толерантності 
Мета: формування уявлення про толерантність як універсальний принцип життя людини тощо. 

 16 листопада – Міжнародний День толерантності; 

 Усний журнал «Про правила товаришування» (1-4 класи); 

 Розмова в дружньому колі «Моральні переконання та вчинки вжитті!» (8-9 класи); 

 Гра  - конкурс «Майстри спілкування» (5-6 класи); 

 Акція «Дружні долонь єдності (1- 11 класи); 

 Бесіда «Ми різні, але ми – рівні. Принцип толерантності» (10-11 класи); 

 18 листопада – Міжнародний День відмови від паління; 

 Акція до Міжнародного Дня відмови від паління «Палінню – Ні!!!»; 

 Відеолекторій «Правда про тютюн» (8-9 класи); 

 20 листопада – Всесвітній день дитини; 

 21 листопада – День Гідності і Свободи; 

 Виховні години за темою «Слава героям»; 

 Виставка малюнків та стіннівок «Героїв Майдану незабути» 

 ІІІ засідання Ради профілактики правопорушень   

15.11.21. 

19.11.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор,  

класні керівники, класоводи, 

учнівське самоврядування, 

Рада профілактики, 

представники патрульної 

поліції, 

 психолог закладу 

 

 

 

Тиждень пам’яті жертв Голодомору 

Мета: усвідомити трагізм Голодомору 1932-1933 рр. на Україні, виховувати в учнів  

патріотизм на основі особистісного усвідомлення досвіду історії. 
 Презентація літератури «Забуттю не підлягає…»(1-11 класи); 

 Виставка малюнків  «Україна памятає» (1-4 класи);  

 Акція «Запали свічку»  до Дня Голодомору; 

 Відеолекторій  «Незгасаючий біль народу» (8-11класи); 

 Виховні години по класах «Страшні роки голодомору»  (5-11 класи) 

 27 листопада – Всесвітній день інформації; 

 Тренінг «Безпечні соціальні мережі» 

  Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (за 

окремим планом) з 25.11.2021 по 10.12.2021 

22.11.21. 

26.11.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

бібліотекар,  

педагог-організатор , 

учнівське самоврядування, 

класні керівники,  

учитель історії  

 

 



                           

 Грудень 

Ціннісне ставлення до людей 

Тиждень профіктики СНІДу 

Мета: попередження та профілактика захворювання ВІЛ/СНІДу. 
 1 грудня – Всесвітній День боротьби зі СНІДом; 

 Акція до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом  «Хто попереджений – той 

захищений» (8-11класи); 

 Відеолекторій «Що треба знати про СНІД» (9 – 11 класи); 

 Конкур малюнків та плакатів «СНІДу –Ні!) (1 -11 класи); 

 Тематичні виховні години СНІД – загроза людству (5-11 класи); 

 Акція «Червона стрічка» (10-11 класи); 

 3 грудня – Міжнародний День людей з  інвалідністю; 

 Акція до Дня дітей-інвалідів «Іграшка для друга» 

 4 грудня – День інформатики 

 Бесіда «Світ комп’ютерних професій» 

 5 грудня – Міжнародний День волонтера; 

 Інформаційні хвилинки «Хто такий волонтер?» 

29.11.21. 

03.12.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог –організатор, 

класні керівники,  

медична сестра, 

учитель інформатики 

учнівське самоврядування 

 

 

Всеукраїнський тиждень права 

Мета: ознайомити учнів з Конвенцією ООН про права дитини, Загальною Декларацією  

прав дитини, розширити знання учнів про їхні права, виховувати правову культуру тощо. 
 6 грудня – День Збройних сил України (за окремим планом) 

 09 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією; 

 Презентація літератури «Шляхами правових знань»(1-11 класи); 

 10 грудня - День прав людини 

 Перегляд відеофільму «Права людини» (8-11 класи); 

 Правова вікторина  «Казкові права» (5-6 класи); 

 Подорож у країну прав дитини (презентація про права дитини 

«Дюймовочка») (1-4 класи); 

 Всеукраїнський Урок права «Права людини» (10-11 класи); 

 Відеолекторій на правову тематику «Абетка прав дитини» тощо (7 клас); 

06.12.21. 

10.12.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

бібліотекар,  

педагог-організатор, 

учитель фізкультури, 

класні керівники, 

 класоводи , 

учнівське самоврядування 

 

 



                           

 

Готуємось до Новорічних свят 

Мета: святкування новорічних свят. 
 13 грудня - День Андрія (Калита) (1-11 класи) 

 Підготовка до новорічних свят. 

 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

 Перегляд відеоролика «Чорнобиль немає минулого часу»; 

 Виставка новорічних плакатів «З Новим 2022 роком!» (5-11 класи); 

 Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» (1-11 класи); 

 Зимові розваги на свіжому повітрі (ГПД); 

 19 грудня – День Святого Миколая; 

 Акція «Подарунки від Миколая» 

 ІV засідання Ради профілактики правопорушень (16.12.2021). 

 Підготовка до новорічних свят, святкове прибирання класних кімнат. 

13.12.21. 

17.12.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

 класні керівники, 

учитель образотворчого 

мистецтва та трудового 

навчання, 

учнівське самоврядування, 

Рада профілактики,  

 

Тиждень «Новий рік вже на порозі» 

Мета: святкування новорічних свят. 

 Розважальна програма  «Новий рік - 2022» для учнів початкових класів  

(1-4 класи); 

 Конкурсна програма «Новорічний квест 2022» (5-7 класів) 

 Новорічна конкурсно-розважальна програма «З новим роком, друзі!»      

(8-11 класи); 

 Розробка плану зимових канікул 

 Засідання учнівського парламенту. 

 Підведення підсумків за І семестр 

 25 грудня – Католицьке Різдво 

 

20.12.21. 

24.12.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор, 

класні керівники, 

 учитель музики,   

учнівське самоврядування 

 

 

 



                           

 Січень 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва 

Тиждень Образотворчого мистецтва та музики 

Мета: формування почуття прекрасного, вірного розуміння естетичних понять, смаків та ідеалів, розвиток творчих 

задатків і обдарувань в галузі мистецтва, здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва тощо. 

 11 січня – Міжнародний День «Дякую»; 

 Акція до Міжнародного Дня «Дякую»; 

 Експрес-інформація «Цікавінки мистецтва» (1-7 класи); 

 Виставка малюнків обдаровах дітей «У світі тварин» (1-7 класи); 

 Просвітницька  лекція з теми «Вплив кольору на людину. Значення 

кольорів» ; 

 13 січня – Старий Новий рік 

 Конкурс на кращу колядку, щедрівку, засівалку (1-5 класи);  

 17 січня – День дітей-винахідників 

 Інформаційна хвилинка «Юні винахідники України» 

 Робота над оновленням сайту 

10.01.22. 

14.01.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор, 

учитель образотворчого 

мистецтва,  

учитель музики, 

класні керівники,  

учитель інформатики, 

учнівське самоврядування 

 

 

Тиждень історії «Україна– єдина країна» 

Мета: викликати зацікавленість учнів до вивчення історії, сприяти глибшому засвоєнню історичного матеріалу, 

активізувати пізнавальні інтереси дітей, виховувати повагу до культурних надбань людства, почуття національної 

свідомості. 

 19 січня – Хрещення Господнє; 

 21 січня – Міжнародний день обіймів; 

 Акція «Почни свій день з обіймів!» 

 22 січня – День Соборності України; 

 Презентація літератури «Історічна подорож» (1-9 класи); 

 Флешмоб у соціальних мережах «Маленькі українці за єдину країну» 

 Виставка плакатів та малюнків  «Україна – єдина країна»(1-11 класи); 

 Відеолекторій «Шлях до Соборності» (5-8 класи); 

 Брейн-ринг знавців історії «Найрозумніший» (10-11класи) 

17.01.22. 

21.01.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

бібліотекар,  

класні керівники,  

педагог-організатор, 

учитель історії 

 

 



                           

 

Лютий 

Тиждень іноземної мови 

Мета: підвищення рівня мотивації до вивчення англійської мови, формування комунікативної 

компетентності учнів, узагальнення та систематизація знань. 

 25 січня – День студентів; 

 27 січня – Міжнародний День пам’яті жертв Голокосту; 

 Інформаційні перерви «Місця пов’язані з пам’яттю про Голокост», «Пам’яті 

людській дано боліти» (5-9 клас) 

 29 січня – День пам’яті героїв Крут;  

 Відеолекторій фільми «Бій під Крутами», «Вшануймо пам’ять Героїв Крут»; 

 Бесіда-огляд «Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного»; 

 28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних;  

 Конкурс плакатів «Англомовні та франкомовні країни»; 

 Інтелект-шоу «Цікава англійська» 

24.01.22. 

28.01.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор, 

учитель історії,  

учителі англійської та 

французької мови, 

психолог закладу, 

представники патрульної 

поліції 

 

 

 

            Ціннісне ставлення до себе 

Тиждень математики та інформатики 

Мета: прищеплювати інтерес до математики та інформатики, популяризувати  

математичні знання, формувати навички самостійної роботи за комп’ютером. 

 31 січня – Міжнародний день без Інтернету;  

 Акція «День без соціальних мереж» 

 2 лютого – День бабака; 

 Інформаційна хвилинка День бабака (Groundhog Day); 

 Тиждень математики та інформатики (за окремим планом);  

 Конкурс малюнків «Математика навколо нас» (1-4 класи); 

 Розв’язування цікавих математичних задач (1-4 класи); 

 Інформаційні сторінки"Фейк! Фейк! Фейк"; 

 Перегляд відео та презентації «Досягнення сучасної інформатики»; 

31.01.22. 

04.02.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор, 

класні керівники,  

учителі математики,  

учитель інформатики  

 

 

 



                           

 

Тиждень 

 «А без любові чого ми варті ?» 

Мета: відзначити День Святого Валентина. 

 9 лютого – День безпечного Інтернету; 

 Прес-конференція з учнями 8-9 класів «Які загрози несе нам Інтернет?». 

 Відеоуроки на тему: «Інтернет - користь чи прихована небезпека» 

 Флешмоб у соціальних мережах «#я за безпечний_Інтернет» 

 14 лютого – День  Святого Валентина; 

 Конкурс на кращу валентинку «На крилах любові» (1-11 класи); 

 Поштова скринька «Для двох сердець» (5-11 класи); 

 Конкурсна програма «Солодка парочка» (5-11 класи) 

07.02.22. 

11.02.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор,  

класні керівники, 

бібліотекар,  

учитель інформатики 

 

 

Тиждень Героїв Небесної Сотні  

Мета: ознайомити школярів із історичним та суспільним значенням Революції гідності, короткими життєписами деяких 

героїв Небесної Сотні, вшанувати героїзм українських захисників і тих, які полягли, і тих, які сьогодні зі зброєю в руках 

захищають суверенітет України, прищеплювати любов до Батьківщини, виховати патріотичну свідомість. 

 15 лютого – Стрітення Господнє; 

 15 лютого – День вшанування учасків бойових дій на території інших 

держав; 

 17 лютого – День спонтанного прояву доброти; 

 Бесіда ―Милосердя і доброта – людства два крила!‖ (1-11 клас); 

 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні; 

 Реквієм Небесній Сотні «Ми пам’ятаємо Небесну Сотню»; 

 Перегляд літератури «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу»             

(8 -11 класи); 

 20 лютого – День соціальної справедливості; 

 Бесіда «Соціальна захищеність»(8 -9  клас); 

 VІ засідання Ради профілактики правопорушень (17.02.2022). 

14.02.22. 

18.02.22. 

 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

бібліотекар закладу,  

вчителі української мови і 

літератури, 

педагог-організатор, 

представники патрульної 

поліції, 

психолог закладу 

 

 



                           

 

Березень 

Тиждень хімії і біології 

Мета: Мета: прищеплювати інтерес до хімії та біології, покращення знань про природу, розвиток  

почуття відповідальності за Землю тощо. 

 21 лютого – Міжнародний День рідної мови; 

 Презентація літератури «Новинки сучасної літератури» (1-11 класи); 

 Цікаві досліди «Хімія на кухні» (7-11класи); 

 Виховні заходи до тижня хімії і біології (за окремим планом); 

 27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя 

 Цікаві факти про полярного ведмедя 

 27 лютого – День полуниці 

 Інформаційна хвилинка «Користь полуниці» 

21.02.22. 

25.02.22. 

 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор 

учитель хімії, біології 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва 

Тиждень  

«Зі святом весни, найпрекрасніші та найрідніші» 

Мета: виховувати любов до жінки та матері – берегині роду, виховувати культуру спілкування та вміння триматися на 

сцені, розвивати творчі здібності учнів. 

 1 березня – Всесвітній день імунітету; 

 Бесіда «Ваш імунітет – запорука здоров’я»; 

 1 березня – День зустрічі весни; 

 3 березня – Всесвітній день письменника; 

 Конкурс віршів «Весна красна»; 

 4 березня – День млинця; 

 Експрес-інформація «Історія млинця» 

 Виставка дитячих малюнків «Дитячі пейзажі» 

28.02.22

04.03.22 

Заступник директора з 

виховної роботи ; 

медична сестра; 

педагог-організатор,  

класні керівники, 

вчитель образотворчого 

мистецтва 

 

 

 



                           

 

Шевченківський тиждень 

Мета: вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка – великого українського поета,  

популяризації та пропаганди його творів тощо. 

 8 березня – Міжнародний День прав жінок миру; 

 Виготовлення вітальних листівок  «Любій матусі» (1-11 класи); 

 Виставка фотоматеріалів «Моя мама найкраща» (1-4 класи); 

 Свято до Дня весни «Гімн жінці. Мамі коханій» (1-11 класи). 

 Презентація літератури «Шевченко – син українського народу»(1-11 класи); 

 Конкурс малюнків «Шевченкова палітра»(1-4 класи); 

 Вікторина «Тарасове слово» (5-9 класи); 

 Відеомандрівка «Пам’ятники Т.Г. Шевченку у світі» (10-11 класи); 

 Флешмоб «Памятаємо Шевченка» (1-11 класи); 

07.03.22. 

11.03.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи  

Бібліотекар  

Вчителі укр. мови та л-ри, 

педагог-організатор,  

 

 

 

 

 

 

Тиждень щастя 

Мета: формувати читацькі інтереси учнів, любов та повагу до книги, прищеплювати  

дітям уміння самостійно працювати з книгою, робити висновки з прочитаного. 

 15 березня – Всесвітній день контакту; 

 20 березня – Всесвітній день Землі; 

 Інформаційна хвилинка «Планета, на якій ми живемо» 

 20 березня – Міжнародний день щастя; 

 Акція «Дошка побажань» (5-11 класи); 

 Відеоролик «Що означає бути щасливим!» (7-9 класи); 

 Виставка дитячих малюнків «Зробимо життя кольоровим!»(1-6 класи); 

 Написання творчих робіт на тему  «Щастя – це…»(10-11класи);  

 Засідання учнівського парламенту 

14.03.22. 

18.03.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи , 

педагог-організатор, 

психолог, бібліотекар, 

Рада профілактики, 

представники патрульної 

поліції  

 

 

  



                           

 

Квітень 

Тиждень географії 

«Люби і знай, свій рідний край» 

Мета: популяризація предмету географії, виховувати шанобливе ставлення до природи,  рідного краю, Батьківщини. 

 21 березня – Міжнародний день лісів 

 Тиждень географії (за окремим планом); 

 Акція «Посади дерево – дихай вільніше»; 

 Заочна подорож Овруцько-Словечанським кряжем; 

 Конкурс малюнка «Мої улюблені пейзажи рідного краю» 

 Виховні заходи до  тижня географії (за окремим планом); 

 Розробка плану весняних канікул. 

 

21.03.22. 

25.03.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

учитель географії, 

педагог-організатор,  

учитель музики, 

бібліотекар, 

учитель української 

літератури 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи і праці 

Тиждень здоров`я 

«Ми за здоровий спосіб життя!» 

Мета: формування в учнів світогляду, спрямованого на здоровий спосіб життя. 

 07 квітня – Всесвітній день здоров’я; 

 Практичне заняття «Надання першої долікарської допомоги» (7-9 класи); 

 Класні години «Здоровий спосіб життя – це важливо». (1-11 класи); 

 Квест-гра «Пазли здоров’я» (1-4 класи); 

 Палітра художника «Де росте корисна їжа?» (5-7 класи); 

 Аукціон знань «Правильне харчування – запорука міцного здоров’я» ; 

 Колаж «Здоровим будеш – все здобудеш!» (8-11 класи); 

 Перегляд відеороликів «Шкідливі звички – небезпека для здоров’я»       

(6-11 класи); 

04.04.22. 

08.04.22. 

Заступник директора  з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

учитель фізкультури,  

психолог, 

медична сестра 

 

  



                           

 

Тиждень фізики  

«Фізика навколо нас» 

Мета: виховувати інтерес до вивчення фізики, розвивати кругозір учнів про широке застосування  

фізичних знань тощо. 

 12 квітня – Всесвітній День авіації та космонавтики; 

 Конкурс на малюнків на космічну тематику (1-4 класи); 

 Тиждень фізики (за окремим планом); 

 17 квітня – День пожежної охорони; 

 17 квітня – День еспресо; 

 Бесіда «Що ви знаєте про каву?» (9-11 класи); 

11.04.22. 

15.04.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

учитель фізики, 

педагог-організатор, 

учитель музики  

 

 

 

Тиждень трудового та екологічного виховання 

Мета: формування екологічної культури, почуття відповідальності за природу як за національне багатство, основу життя 

на Землі, залучення вихованців до активної екологічної  

діяльності, вироблення навичок трудової діяльності, виховання працелюбності тощо.  

 21 квітня – Всесвітній день творчості; 

 22 квітня – Всесвітній день Матері-Землі; 

 Виставка поробок з природного матеріалу гуртка «Умілі ручки» ; 

 Конкурс малюнків «Збережемо первоцвіти» (1-4 класи); 

 Виставка стіннівок на екологічну тематику; 

 Майстер-клас «Сортуємо сміття правильно! »; 

 Інфораційна хвилинка «Утилізуємо правильно пальчикові батарейки»; 

 24 квітня – Великдень; 

 Майстер-клас з виготовлення писанок, виставка робіт; 

 Виставка-свято «Святкові дзвони Великодня»; 

 VIIІ засідання Ради профілактики правопорушень (21.04.2022) 

18.04.22. 

22.04.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

учитель трудового навчання,  

класні керівники,  

педагог-організатор, 

Рада профілактики, 

керівник гуртка «Умілі руки» 

 



                           

 

Травень 

Тиждень початкових класів 

«Подорож країною НУШ»  
Мета: закріпити й поглибити знання учнів про шкільні предмети; розвивальна: формувати моральні якості; розвивати 

цікавість до українських обрядових свят; виховна: виховувати в дітей духовність, працелюбність і любов до природи. 

 26 квітня – День Чорнобильської трагедії; 

 Відеолекторій «За хвилину до катастрофи», «Як працює ЧАЕС»; 

 Виставка літератури «Чорнобильські дзвони»  (1-11 класи); 

 Тиждень початкових класів (за окремим планом); 

 28 квітня – День джинсів; 

 29 квітня – Міжнародний день танцю. 

26.04.22.

29.04.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

бібліотекар, 

учитель історії, 

педагог-організатор, 

учителі початкових класів 

 

 

 

Ціннісне ставлення до людей 

Тиждень пам’яті 

Мета: виховання в учнівської молоді почуття патріотизму та гордості за славну історію рідного краю, збереження пам’яті 

про немеркнучий подвиг земляків, шанобливого ставлення до покоління війни. 

 05 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалідів; 

 08 травня –День пам’яті та примирення в Україні 

 Тиждень пам’яті ( за окремим планом) 

 08 травня – День матері 

 Майстер-клас «Листівка для матусі». 

 Відеопривітання «Вітання найріднішим» 

 Фотоколаж «Ті, хто подарував життя» 

 09 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

03.05.22.

06.05.22. 

 

 

 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

учитель історії, 

педагог-організатор, 

класні керівники, вчителі 

мистецтва, трудового 

навчання 

 

  

Квітень 



                           

 

Тиждень сім’ї 

Мета: виховувати шанобливе ставлення до родини, взаєморозуміння в сім’ї, взаємоповагу у спілкуванні.  
 12 травня – Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми 

 Кольоровий (Веселковий тиждень) 

 14 травня – День Цивільного Захисту; 

 15 травня – День Європи в Україні; 

 Віртуальні подорожі європейськими країнами за допомогою Google 

Arts&Culture. 

 Виставка стіннівок «Ми - європейська країна». 

 15 травня – Міжнародний день сім’ї; 

 Виставка сімейних фотоальбомів «Моя сім’я найкраща» (1-11 класи); 

 Фотовиставка робіт «Світ захоплень моєї сім’ї» (1-11 класи); 

 Твір-роздум «Традиції моєї сім’ї» (8-11 класи); 

10.05.22.

13.05.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

 класні керівники,  

учитель інформатики, 

учитель історії,  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності 

Мета: проведення оздоровчо-профілактичної роботи серед підлітків, виховання відповідального ставлення до власного 

здоров'я та турбота про безпеку власної життєдіяльності, підвищення інформаційно-просвітницького рівня учнівської 

молоді з питань БЖД. 

 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (за окремим планом); 

 16 травня – День пам’яті жертв політичних репресій 

 Година історичної пам’яті "Жертви політичних репресій"  

 18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу 

 Перегляд та обговорення фільмів  щодо перепресій до кримських татар; 

 Віртуальний естет-тур«Топ-10 найкращихмузеїв світу»; 

 20 травня – День вишиванки; 

 Флешмоб «Вишиванка – мій генетичний код!». 

 Подіум «Красуня у вишиванці» (1-11 класи). 

 IX засідання Ради профілактики правопорушень  (19.05.2022) 

16.05.22.

20.05.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

медична сестра, 

учитель інформатики, 

учитель історії, 

Рада профілактики, 

представники патрульної 

поліції, 

психолог закладу 

 



                           

 

Тиждень підведення підсумків  

«До побачення, школо!» 

Мета: підвести підсумки за навчальний рік. 

 

 Підготовка до нетрадиційного свята Останнього дзвоника; 

 Звіт учнівського самоврядування ; 

 Звіт директора перед громадськістю ; 

 Бесіди з безпеки життєдіяльності під час літніх канікул; 

 Нетрадиційне свято Останнього дзвоника «Канікули! Ура! Ура! Ура!»    

(1-11 класи).  

23.05.22.

27.05.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, класні 

керівники,  директор закладу, 

учитель музики 

 

 

Травень 


