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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЗ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА 

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №5 І-ІІІ СТУПЕНІВ» 

НА 2021-2022 Н.Р. 

 
Метою виховної роботи в школі є формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; 

патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; 

інноватора, здатного змінювати навколишній світ, вчитися впродовж життя. 

ЗАВДАННЯ: 
- формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, 

шанобливе ставлення до його культури; 

- формування моральної активності особистості, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, 

толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, 

тактовності; вміння працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення;протистояти виявам несправедливості, жо-

рстокості; 

- формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, 

відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживацько-

утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам; 

- виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збаг-

нути та виразити власне ставлення до мистецтва; 

- виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій акти-

вності, формування навичок здорового способу життя; 

- формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам 

у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я. 

Виховна проблема школи «ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНО–СПРОМОЖНОЇ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ З 

ПОСТІЙНОЮ ПОТРЕБОЮ У САМОРЕАЛІЗАЦІЇ І САМОВИХОВАННІ»  

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ: 

1. Національно – патріотичне виховання 

Формування патріотичних почуттів; формування рис громадянина України; вивчення бойових традицій та героїчних сторі-

нок історії українського народу; формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, 

готовності до захисту Батьківщини; дотримання мовної культури. 
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2. Громадянсько-правове виховання 
Основні завдання: Прищеплення поваги до Конституції України, її державних символів, знання та дотримання законів; вихо-

вання і підготовка студентів до життя і діяльності в правовій, демократичній державі. 

3. Морально-етичне виховання 
Основні завдання: Оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів та переконань, вироблення 

умінь і навичок моральної поведінки, адекватної поведінки у процесі суспільних відносин. 

4. Художньо-естетичне виховання 
Виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які грунтуються на народній естетиці та найкращих надбаннях цивілізації. 

Вироблення умінь власноруч примножувати культурно – мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне в 

повсякденному житті; формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор. 

5. Інтелектуально-духовне виховання 
Основні завдання: Розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, виховання потреби самостійно здобувати 

знання та готовність до застосувань знань, умінь 

6. Трудове, професійне виховання 
Формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, профе-

сійною майстерністю. Вміння самостійно на основі сучасних знань про ринкову економіку застосовувати власні здібності в 

системі виробництва, науки, освіти. Прищеплення любові до обраної професії. 

7. Екологічне виховання 
Виховання екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за неї як за 

національне багатство, основи життя на землі. Виховання свідомого виконання норм поведінки в природі, готовності до при-

родоохоронної діяльності. Розробка технічних рішень, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів і ви-

ключення забруднення навколишнього середовища. 

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 
Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу загальної культури особистості. Формування її фізичних 

здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духу. Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони і зміцнення її фі-

зичного, психічного та духовного здоров’я. 

9. Сімейне виховання 

Сформувати справжню людину, наділену найкращими людськими якостями: високоморальну, здорову тілом і душею, 

сильну розумом через сімейні цінності. Залучення родини до активного виховного процесу. 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Напрям  

вих. роботи 
Класи Відповідальні Дата 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 День Знань 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

1,9,11 

кл 

Зелена І.Ю. 

Сидорова Л.О. кл. 

кер.1,9,11-х кл. 

01.09. 

2 Флешмоб «Моя Україна 30 років як вільна» 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Зелена І.Ю., 

кл. кер. 1-11 кл 
01.09. 

3 Вибори в органи шкільного самоврядування 
Громадянське 

виховання 
5-11 кл 

Сидорова Л.О.,  кл. кер. 

5-11 кл 
03.09 

4 Утворення шкільних сузір’їв, вибори їхніх голів 
Громадянське 

виховання 
5-11 кл 

Сидорова Л.О.,  Голова 

Ради дружини 
07.09 

5 Години спілкування «Права і обов’язки учнів» 
Громадянське 

виховання 
2-11 Кл. керівники 10.09 

6 Тиждень «Олімпійського руху» (за окремим планом) 
Фізичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Вчителі фізичної куль-

тури 
13-17.09 

7 
Місячник «Увага! Діти на дорозі» (за окремим пла-

ном) 

Превентивне ви-

ховання 

1-11 

кл. 
Кл. керівники 1-11 кл.  вересень 

8 Участь у благодійній акції «Монетки дітям» 
Морально-ети-

чне виховання 
1-11 кл 

Сидорова Л.О.,   Кл. кері-

вники 1-11 кл. 
1-30.09 

9 
Виставка власних винаходів до Дня винахідника і 

раціоналізатора 

Трудове вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О.,   кл. кері-

вники 1-11 кл. 
20.09 

10 Арт-акція «Діти України за мир!» 
Громадянське 

виховання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О.,   кл. кері-

вники 1-11 кл. 
21.09 
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11 День партизанської слави 
Громадянське 

виховання 

1-11 

кл.  
Кл. керівники 1-11 кл. 22.09 

12 Робота шкільної газети «П’ятірочка» 

Інтелектуально-

духовне вихо-

вання 

2-11 

кл. 

Ключко К.В., Коваленко 

В.А. 

4 рази на 

рік 

13 Акція «Чистий четвер» 
Екологічне ви-

ховання 

5-11 

кл. 
Кл. керівники 23.09. 

14 Підготовка та участь у святкуванні Дня міста 
Громадянське 

виховання 

10-11 

кл. 

Сидорова Л.О.,   кл. кері-

вники 10-11 кл., педколе-

ктив 

25.09 

15 Всесвітній день туризму 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

4-11 

кл. 
Кл. керівники 4-11 кл. 

27.09 

(протягом 

вересня) 

16 

Заходи до відзначення роковин  масових розстрілів 

мирного населення нацистами в Бабиному Яру 

м. Києва 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

5-11 кл 

Зелена І.Ю.,  

Терентенко В.Д.,  

кл. керівники 5-11 кл 

29-30.09 

17 Всеукраїнський день бібліотек (за окремим планом) 
Інтелектуально-

духовне 

1-11 

кл. 

Тищук С.О.,  

кл. кер. 1-11 кл. 
30.09 

ЖОВТЕНЬ 

1 

День працівника освіти:  

 Учнівське самоврядування, 

 Вітальні газети/плакати, 

 Святковий концерт 

Морально-ети-

чне виховання 
5-11 кл 

Сидорова Л.О.,   кл. кері-

вники 5-11 кл., 
01.10 

2 
Міжнародний день боротьби проти насилля. Безпека 

в Інтернеті 

Превентивне ви-

ховання 
1-11 кл 

Зелена І.Ю.,  

кл. кер 1-11 кл. 
04.10 
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3 
День захисника України. День українського козац-

тва. День утворення УПА (за окремим планом) 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Зелена І.Ю.,  

кл. кер 1-11 кл. 
До 14.10 

4 
День Організації Об’єднаних Націй. Круглий стіл 

«Проблеми, які розглядає ООН» 

Громадянське 

виховання 

10-11 

кл. 

Зелена І.Ю.,  

кл. кер 10-11 кл. 
22.10 

5 
День визволення Верхньодніпровщини від німецько-

фашистських загарбників (за окремим планом) 

Громадянське 

виховання 

1-11 

кл. 
Кл. кер 1-11 кл. До 23.10 

6 
Конкурс фотоколажів «Збережи красу природи» 

 

Художньо-

естетичне ви-

ховання 

1-11 

кл. 

Колесникова О.А.,  

 кл. кер 1-11 кл. 

Жовтень – 

травень 

7 І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін 
Інтелектуа-

льно-духовне 

5-11 

кл. 
Учителі-предметники Жовтень 

ЛИСТОПАД 

1 Тренінги «Вибір професії» 
Трудове вихо-

вання 

9-11 

кл. 

Овчиннікова С.О., 

кл. керівники 9,11 кл 
01-05.11 

2 Зустріч з представниками Центру зайнятості 
Трудове вихо-

вання 

9-11 

кл. 

Кужиль Т.В. 

кл. керівники 9,11 кл 
01-05.11 

3 
День української писемності та мови (за окремим 

планом) 

Громадянське 

виховання 

1-11 

кл. 

Учительки української 

мови та літератури 
09.11 

4 
Участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насиль-

ства»  

Громадянське, 

превентивне 
5-11 

Терентенко В.Д., Сидо-

рова Л.О., кл. кер. 

08.11-

18.11 

5 
День етикету (за окремим планом) Морально-ети-

чне виховання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О.,  

кл. кер. 1-11 кл 
19.11 

6 
Фотовиставка «Обличчя дитинства» до Всесвітнього 

дня дитини 

Сімейне вихо-

вання 

1-11 

кл. 
Кл. кер 1-11 кл. До 20.11 
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7 
День Гідності та Свободи в Україні(за окремим пла-

ном) 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Зелена І.Ю.,  

кл. кер 1-11 кл. 
22.11 

8 День батьківського самоврядування 
Сімейне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Зелена І.Ю.,  

учителі-предметники 
25.11 

9 

День пам’яті жертв голодоморів. Акція «Запали сві-

чку» (за окремим планом) 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О.,  

кл. кер. 1-11 кл 
26.11 

10 Всесвітній день захисту домашніх тварин 
Екологічне ви-

ховання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О.,  

кл. кер. 1-11 кл 
30.11 

11 Акція «Озеленення школи» 
Екологічне ви-

ховання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О.,  

кл. кер. 1-11 кл 

Протягом 

місяця 

ГРУДЕНЬ 

1 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Акція «Чер-

вона стрічка» 

Морально-ети-

чне, фізичне ви-

ховання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О.,  

кл. кер. 1-11 кл. 
01.12 

2 Благодійна акція до  Міжнародного дня інвалідів 
Морально-ети-

чне виховання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О.,  

кл. кер. 1-11 кл. 
03.12 

3 

День Збройних сил України: 

 Челендж «Богатирі серед нас», 

 Зустрічі з воїнами АТО, волонтерами, 

 Військово-спортивні змагання. 

 Благодійна акція «Посилка воїну» 

Національно-па-

тріотичне, фізи-

чне виховання 

1-11 

кл. 

Шерстяних І.О., 

Пузіно Н.І.,  

кл. кер. 1-11 кл. 

06.12 

4 Правовий тиждень (за окремим планом) 

Превентивне, 

правове вихо-

вання 

1-11 

кл. 
Терентенко В.Д. 13-17.12 
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5 Народознавчий тиждень (за окремим планом) 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

5-11 

кл. 

Рижик О.В.,  Осташко 

Т.В., Галушко Т.А., 

Остромська С.Г.,  

Прохоренко О.В., Пархо-

менко Л.Ф. 

20-24.12 

6 «В гості до нас йде Святий Миколай» 

Художньо-

естетичне ви-

ховання 

 

1-4 кл. 
Учительки початкової 

школи 
17.12 

7 Тиждень моди 

Художньо-

естетичне ви-

ховання 

 

1-11 

кл. 
Сидорова Л.О. 20-24.12 

8 «Новорічний карнавал» 

Художньо-

естетичне ви-

ховання 

 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О.,  

кл. керівники 1-11 кл. 
24.12 

СІЧЕНЬ 

1 Виставка малюнків «Зимові візерунки» 

Художньо-есте-

тичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 
Колесникова О.А. 14.01 

2 Акція «Рухлива перерва» 
Фізичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О., 

кл. керівники 1-11 кл. 
17-21.01 

3 
День Соборності України. Конкурс декламації вір-

шів про Україну. / «Ланцюг Єднання» 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Галушко Т.А., 

Прохоренко О.В., Пархо-

менко Л.Ф. 

До 21.01 
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4 
Літературно-історична година «Крути – наша слава, 

наша історія» / перегляд фільму «Крути» 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Зелена І.Ю., Терентенко 

В.Д., Тищук С.О., кл. кер. 
28.01 

5 Акція «Годівничка» 
Екологічне ви-

ховання 

1-11 

кл. 
Кл. керівники 1-11 кл. 

Протягом 

місяця 

ЛЮТИЙ 

1 Акція «Безпека в Інтернеті» 
Превентивне ви-

ховання 

1-11 

кл. 

Лихолат І.В., Полішко 

Н.В., Коротун Л.М., Оме-

льницька К.О., Калуцька 

І.А.,  

Чорнойван Т.І.,  

01-04.02 

2 
До Міжнародного дня жінок і дівчат у науці флеш-

моб «Ми можемо все!» 

Громадянське 

виховання 
5-11 

Соболь О.М., Кравець 

Г.В., Кравчук Т.А., Мол-

дован Т.М. 

11.02 

3 День Св. Валентина. День закоханих 

Художньо-есте-

тичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 
Кл. керівники 1-11 кл. 14.02 

4 Створення арт-панно «Світ моїх захоплень» 

Художньо-есте-

тичне,  трудове 

виховання  

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О., 

кл. керівники 1-11 кл. 
15-18.02 

5 
Виховна година, присвячена пам’яті Героїв Небесної 

Сотні 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

1-11 кл Кл. керівники 1-11 кл 21.02 

6 Міжнародний день рідної мови 
Громадянське 

виховання 
1-11 кл 

Ключко К.В.,  

Коваленко В.А., Пархо-

менко Л.Ф., Прохоренко 

О.В. 

21.02 
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7 Фестиваль «Традиції народів світу» 

Громадянське, 

художньо-есте-

тичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Завгородня Т.Ю., Пиро-

жевська  Л.Л., Пащенко 

І.В.,  

Шарая Л.Г., 

22-25.02 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 

Сузір’я шкільних наук  

(популяризація шкільних предметів): 

а) тиждень природничих наук (біологія, фізика, хі-

мія, географія); 

б) тиждень математики та гуманітарних наук (істо-

рія, правознавство)  

в) тиждень філології (рос. та англ. мови); 

г) технологічний тиждень;   

Інтелектуально-

духовне вихо-

вання 

5-11 

кл. 

Учителі/льки-предмет-

ники 

Протягом 

місяця 

2 Етнографічне свято «Масляна» 

Національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 
Кл. керівники 1-11 кл 04.03 

3 
«І березень дарує диво…» вітання жінок та дівчат з 

Міжнародним жіночим святом 

Художньо-есте-

тичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О., 

кл. керівники 1-11 кл. 
04.03 

4 Шевченківські читання 

Інтелектуально-

духовне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Кл. керівники 1-11 кл., 

Тищук С.О. 
09-10.03 

5 День вітамінів 
Фізичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 
Кл. керівники 1-11 кл. 12.03 

6 Акція «Птахи прилетіли» 
Екологічне ви-

ховання 
1-4 кл. Кл. керівники 1-4 кл 18.03 
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7 Акція «Захисти першоцвіт» 
Екологічне ви-

ховання 

5-11 

кл. 
Климко Г.М., Пузіно Н.І. 22.03 

8 Міжнародний день театру. 

Художньо-есте-

тичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 
Сидорова Л.О. 25.03 

КВІТЕНЬ 

1 Проект «НУШ презентує!». День відкритих дверей 
Морально-ети-

чне виховання 
1-4 кл. Кл. керівники 1-4 кл 11-15.04 

2 День космонавтики 

Інтелектуально-

духовне вихо-

вання 

1-11 

кл. 

Соболь О.М.,  

Земелько Л.М. 
12.04 

3 Проект «Стежками Верхньодніпровщини» 

Національно-па-

тріотичне,  гро-

мадянське 

виховання  

5-11 

класи 

Климко Г.М., Пузіно Н.І., 

Остренко К.О. 
18-22.04 

4 Акція «Чистий четвер» 
Екологічне ви-

ховання 

5-11 

кл. 
Кл. керівники 21.04 

5 Акція «Великодній кошик для воїнів ООС» 

Національно-па-

тріотичне,  гро-

мадянське 

виховання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О., 

кл. керівники 1-11 кл. 
18-22.04 

6 Виховна година до Дня Чорнобильської трагедії 
Морально-ети-

чне виховання 

1-11 

кл. 
Кл. керівники 26.04 

 
Виставка колажів «Корисні звички, що роблять наше 

життя безпечним» 

Превентивне ви-

ховання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О.,  

Кужиль Т.В., 

кл. керівники 1-11 кл. 

28.04 
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ТРАВЕНЬ 

1 
Акція «Червоні маки» Національно-па-

тріотичне 

8-11 
Дігтяр С.І. 08.05 

2 День пам’яті та примирення 
Морально-ети-

чне виховання 

1-11 

кл. 

Сидорова Л.О., 

кл. керівники 1-11 кл. 
08.05 

3 

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні.  Єдина виховна година «Ніхто не забутий, 

ніщо не забуто» 

 

Громадянське, 

національно-па-

тріотичне вихо-

вання 

1-11 

кл. 
Кл. керівники 08-09.05 

4 До дня сім’ї заходи за окремим планом 
Сімейне вихо-

вання 

1-11 

кл. 
Кл. керівники 16-18.5 

5 Акція «Одягни вишиванку» 
Громадянське 

виховання 
1-11 Кл. керівники 19.05 

6 Фестиваль «Подорожуємо країнами Європи» 
Громадянське 

виховання 

1-11 

кл. 

Остренко К.О., 

 Сидорова Л.О., 

кл. керівники 1-11 кл. 

20.05 

7 Туристичний похід «Якщо з другом вийшов в путь» 

Екологічне, фі-

зичне, громадя-

нське 

виховання 

5-11 

кл. 

Сидорова Л.О., 

кл. керівники 5-11 кл. 
27.05 

8 Свято «Останнього дзвоника» 
Морально-ети-

чне виховання 

4,9,11 

кл. 

Сидорова Л.О., 

кл. керівники 4,9,11 кл. 
30.05 

ЧЕРВЕНЬ 

1 
Екскурсії, подорожі, походи, акції (за окремим пла-

ном) 
   

31.05-

03.06 

ПРОТЯГОМ РОКУ (за окремим планом) 
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1 Спортивні змагання     

2 
Всеукраїнські олімпіади з базових дисциплін різних 

рівнів 
    

3 Онлайн олімпіади та інтелектуальні змагання     

4 Предметні тижні     


