
          Виховна робота  

Робота з учнями 

Впровадження та реалізація Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,від 31.10.2011 № 1243. 

№ 

з/

п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.Організаційна робота 

  

1 Організація чергування  по школі та 

гуртожитках. Складання графіків на І та ІІ 

семестр. 

До 05.09. 

2018 

Лампанченко К. В. 

2 Підготовка документації з  внутрішньошкіл

ьного контролю: 

 журнал 

відвідування учнями школи; 

 журнал 

обліку гуртків і секцій; 

До 03.09. 

2018 

Лампанченко К. В. 

3 Складання списків соціально-незахищених 

дітей. 

До 15.09. 

2018 

Лампанченко К. В. 

4 Узгодження планів роботи із службою у 

справах дітей,  центром соціальної служби 

у справах сім’ї, дітей та молоді, відділком 

поліції. 

До 

20.09.2018 

Лампанченко К. В. 

5 Інструктивно-методична нарада з  

класними керівниками та 

вихователями з питання: 

планування роботи на 

2018/2019 навчальний  рік. 

До 03.09. 

2018 

Лампанченко К. В. 

6 Робота над проектом  «Багатогранна моя 

Україна» 

Напрями: 

- Україна творча; 

- Традиції мого народу; 

- Україна  у світі; 

- Досягнення українців; 

- Велична історія; 

- Екологія. 

2018/2019 

навчальний 

рік 

Лампанченко К.В., 

педагог 

організатор, 

класні керівники, 

вихователі, 

керівники гуртків 

7 Складання планів виховної роботи. До 15.09. Лампанченко К. В. 



Перевірка 

тапогодження планів виховної роботи. 

2018 

8 Організація роботи гуртків, секцій, 

узгодження плану роботи. 

До 20.09. 

2018 

Лампанченко К. В. 

9 Створити інформаційний банк даних про 

зайнятість учнів в позаурочний час. 

До 01.10. 

2018 

Лампанченко К. В. 

10 Аналіз організації  літнього відпочинку  

школярів, зокрема  дітейс оціально 

незахищених категорій. 

Вересень Лампанченко К. В. 

11 Формування складу Ради профілактики 

правопорушень 

Вересень Лампанченко К. В. 

12 Аналіз  працевлаштування учнів школи. Вересень Лампанченко К. В. 

13 Організація вивчення правил для учнів, 

Правил дорожнього руху, 

пожежної безпеки, поведінки на воді, в 

побуті, виконання учнями цих правил. 

Вересень Лампанченко К. В. 

14 Обрання членів органів учнівського 

самоврядування в класах.  

Проведення зборів учнівської ради. 

Вересень Лампанченко К.В., 

класні керівники, 

вихователі. 

15 Проведення виборів членів учнівського 

самоврядування. 

Вересень Лампанченко К.В., 

педагог 

організатор 

2. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І 

ДЕРЖАВИ 

2.1 Виховання поваги до історії, державної символіки, законодавства України 

1 Проведення бесід:  

 «Великий дім – держава»; 

 «Що необхідно знати про державну 

символіку»; 

 «Я – син своєї землі»; 

 «Славетні українці» 

Виховних години:  

 «Від року до року слався, Україно»; 

 «Люди, які прославили мій край»; 

 «Ми – єдиний народ»; 

 «Сто чудес України» ; 

 «Краса і біль України». 

Протягом 

року 

Вихователі, класні 

керівники. 

2 Заходи до роковин Трагедії Бабиного Яру: 

 години пам’яті; 

 інформаційні хвилинки 

 

28.09.2018 Лампанченко К.В., 

Класні керівники, 

вихователі. 

Вчитель історії 



3 Організація походів територією свого краю:  

- «Люби і знай свій рідний край»; 

- «Вулицями рідного міста»;   

- «Чим славна моя вулиця?» 

Протягом 

року 

Вихователі 

4 Ознайомлення учнів з історією народних 

свят і обрядів.  

Провести: виховні години:  

 «Духовні традиції українців»; 

 «Традиції мого народу»;  

загальношкільні виховні заходи:  

 Свято Миколая; 

 Вечорниці на Андрія; 

 Вертепне дійство до Різдвяних свят; 

 Свято Водохреща; 

 Свято Святого Валентина; 

 Свято Благовіщення; 

Фестиваль-конкурс великодніх писанок;  

 Великоднє свято; 

 Свято Святої трійці; 

 Свято Івана Купала. 

Протягом 

року 

 

Грудень 

 

 

Грудень 

 

Січень 

Січень 

Лютий 

Квітень 

 Квітень 

Квітень 

Червень 

Липень 

Лампанченко К. В. 

 

Класні керівники, 

вихователі 

 

 

 

 

 

5 Проведення шевченківських днів «Ми тебе 

не забули, Тарасе» (за окремим планом) 

Березень  Лампанченко К.В., 

класні керівники, 

вихователі. 

6 Організація і проведення в класах та групах 

конкурсів, вікторин, олімпіад, вікторин, 

брей-рингів з історії України. 

Протягом 

року 

Вихователі, 

вчителі 

предметними 

7 Відзначення національних дат:  

 День українського козацтва, День 

захисника України; 

 Дня української писемності і мови; 

 День Гідності та Свободи 

 День пам'яті жертв голодоморів; 

 День Соборності України; 

 День пам'яті Героїв Крутів 

 День вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав; 

 День вшанування героїв Небесної 

сотні 

 Міжнародний день звільнення 

в'язнів фашистських концтаборів 

 День пам’яті трагедії на 

Чорнобильській АС, Міжнародний 

 

12.10.2018 

 

09.11.2018 

23.11.2018 

24.11.2018 

22.01.2019 

29.01.2018 

15.02.2019 

 

20.02.2019 

11.04.2019 

 

26.04.2019 

 

08.05.2019 

Лампанченко К.В., 

педагог 

організатор, 

вихователі, 

класні керівники 



день пам'яті жертв радіаційних 

аварій та катастроф 

 День пам’яті та примирення 

 День перемо ги над наци змом у 

Дру гій світові й війні  ; 

 День вишиванки 

 День скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні 

 (за окремим планом) 

09.05.2019 

 

16.05.2019 

22.06.2019 

8 Проведення:   

 Військово-спортивних змагань; 

 Заходів до Дня Збройних Сил 

України; 

 Відвідування музеїв міста та області:  

історичний, меморіальні комплекси; 

 Зустрічі з ветеранами Другої світової 

війни, дітьми війни, працівниками 

тилу;  

 Організація туристичних подорожей 

та екскурсій по місцях боїв; 

 Організація перегляду кінофільмів на 

військову тематику;   

  «Ми низько голови схиляємо…»  -  

лінійка – пам’яті. 

  

Жовтень 

Грудень 

Листопад 

  

Квітень -  

травень 

  

Квітень - 

травень 

 

08.05.2019 

09.05.2019 

Лампанченко К.В., 

вихователі,  

класні керівники. 

 

  

2.2 Формування правосвідомості і підвищення на цій основі рівня правової 

культури учнів 

9 Спрямування роботи педагогічного 

колективу  на роз’яснення учням 

законодавчих та нормативних актів, 

Конституції України тощо. 

Постійно Лампанченко К. В. 

10 Залучення учнів КЗ до роботи в гуртках, 

секціях, що працюють у закладі 

Постійно Лампанченко К. В. 

11 Затвердження на новий навчальний рік 

складу Ради профілактики правопорушень. 

Складання плану роботи Ради. 

Призначення громадських вихователів 

Вересень Голова ради 

12 Формування списків учнів, схильних до 

правопорушень 

Протягом 

року 

Лампанченко К. В. 

13 Заслуховування на нарадах при 

директорові, педагогічних радах звіти 

вихователів та класних керівників про 

організацію роботи з правої освіти 

Протягом 

року 

Адміністрація 



14 - Організація зустрічей з працівниками 

правоохоронних органів тощо.  

- Проведення:  бесід «Права, свободи, 

обов’язки громадян України»; 

«Захист прав дітей у нашій державі»; 

«Закон обов’язковий для всіх»;  

- інформаційна кампанія до Європейського 

дня проти торгівлі людьми; 

 Всеукраїнська акції «16 днів проти 

насильства»(за окремим планом);   

 Всеукраїнський тиждень права(за 

окремим планом);   

Протягом 

2018/2019 

року 

Вересень 

 

 

18.10.2018 

 

25.11-

10.12.2018 

10-

16.12.2018 

Адміністрація 

 

 

Класні керівники, 

вихователі. 

Вчитель 

правознавства 

Соціальний 

педагог 

 

15 Проведення переглядів та обговорення 

телепередач, статей на правову тематику 

Постійно Вихователі 

Вчитель 

правознавства 

16 Організація роботи психологічної служби 

для учнів. Проведення анкетування в 

класах, спільні виховні години (за планом 

соціального педагога, психолога, 

юрисконсульта) 

Протягом 

року 

Лампанченко К.В., 

практичний 

психолог, 

Соціальний 

педагог 

17 Проведення місячника правовиховної  

освіти (за окремим планом) 

Лютий Лампанченко К. В. 

2.3 «Шкільні традиції» 

18 День знань 01.09.2018 Лампанченко К.В., 

педагог-

організатор, 

вихователі 

19 Організація вечорів, конкурсів, дебатів, ігор 

інтелектуального характеру 

(брейн-ринги, «Що? Де? Коли?» тощо) з 

навчальних предметів 

Протягом 

року 

Вихователі, 

вчителі 

предметними, 

класні керівники 

20 Відзначення ювілейних та пам'ятнихдат, 

річниць визначних діячів України та світу  

Протягом 

року 

Вихователі, 

вчителі 

предметними 

21 Проведення конкурсів «Кращий клас року», 

«Краща група року» 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

вихователі 

22 Проведеннязаходів з відзначення: 

 Дня працівників освіти;  

 Міжнародного дня захисту 

дітей;  

 Дня Конституції України; 

 Дня Незалежності України;  

 

Жовтень 

Червень 

Червень 

 

Серпень 

Лампанченко К.В., 

педагог-

організатор, 

вихователі 



 Дня Державного Прапора 

України 

3. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 

1 Заходи щодо формування в учнів здорового 

способу життя. Проведення зустрічей з 

медичними працівниками. 

Протягом 

року 

Лампанченко К.В., 

лікар 

2 Виконання заходів, передбачених рішенням 

органів охорони здоров’я 

Протягом 

року 

Лікар 

3 Проведення виховних годин, акцій, квестів, 

виставок дитячих малюнків з формування 

позитивного ставлення до здорового 

способу життя та формування ціннісного 

ставлення учнів до свого фізичного, 

психічного, соціального «Я» (за планом 

роботи класного керівника, вихователя)  

1 раз/ 

місяць 

Лампанченко К.В., 

класні керівники, 

вихователі 

4 Проведення спортивних змагань серед 

учнів та педагогів 

Протягом 

року 

Лампанченко К.В., 

вчитель фізичної 

культури 

5 Спортивні естафети, квести до Дня 

фізичної культури і спорту 

07.09.2018  Лампанченко К. В. 

Вчитель фізичної 

культури, педагог-

організатор 

6 Інформаційний година до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом (за окремим планом) 

30.11.2018 Лампанченко К. В. 

7 До Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом проведення лекцій, бесід,  

зустрічі із спеціалістами (за окремим 

планом) 

Березень Лампанченко К.В., 

лікар 

8 Фестиваль соціальної реклами до 

Всесвітнього дня здоров’я (за окремим 

планом) 

08.04.2019 Лампанченко К.В., 

педагог-

організатор, 

класні керівники, 

вихователі 

9 Проведення тренінгів з формування 

позитивного ставлення до здорового 

способу життя та формування ціннісного 

ставлення учнів до свого фізичного, 

психічного, соціального «Я» (за 

практичного психолога) 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

4. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

1 Закріплення ділянок на території школи – Вересень, Лампанченко К. В. 



інтернату для постійного прибирання протягом 

року 

2 Складання графіків чергувань по їдальні, 

гуртожитку, суспільно - корисної роботи 

Вересень Лампанченко К. В. 

3 Організація роботи «книжкової лікарні», 

проведення рейдів – оглядів стану 

збереження підручників  

Протягом 

року 

Лампанченко К.В., 

бібліотекар 

4 Проведення зустрічей учнів старших класів 

із представниками закладів вищої освіти 

Жовтень 

Квітень 

Лампанченко К. В. 

5 Тестування учнів щодо вибору професії Жовтень 

Березень 

Практичний 

психолог 

6 Зустрічі із працівниками міського та 

обласного центру зайнятості з метою 

інформування випускників про стан ринку 

праці 

Два рази на 

рік 

Лампанченко К. В. 

7 Цикл лекцій і бесід для старшокласників із 

проблем ринкової економіки 

Лютий Лампанченко К. В. 

8 Проведення  циклу бесід із трудового 

законодавства 

Лютий Вчитель 

правознавства 

9 Участь у міських та районних виставках, 

конкурсах 

Протягом 

року 

Лампанченко К.В., 

вихователі 

10 Організація рейдів перевірок по класах, 

спальних та ігрових кімнатах, їдальні 

Протягом 

року 

Лампанченко К.В., 

учнівське 

самоврядування 

11 З метою формування в учнів готовності до 

професійного самовизначення провести:  

 годину спілкування «Усі професії 

важливі, обирай свою»;  

 «Що я знаю про майбутню 

професію»; 

 «Ти і ринок праці»; 

 «Ярмарок професій»;  

 «Шлях до свого майбутнього». 

Протягом 

року: 

 

 

Жовтень 

Листопад 

Лютий 

Квітень 

Лампанченко К. В. 

 

Класні керівники, 

вихователі 

5.ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА 

 1. Формування потреби у спілкуванні з 

мистецтвом як основи естетичного 

виховання. 

Проведення: годин спілкування:   

 «Українські образи і символи у 

світовому мистецтві»;  

 «Мистецька карта»;  

 

 

Листопад- 

травень 

Класні керівники, 

вихователі 



 «Наш край у творах мистецтва» 

2 Проведення інформаційних годин до 

Міжнародного дня музики 

01.10.2018 Класні керівники, 

вихователі 

3 «Поетична студія» до Всесвітнього дня 

поезії 

21.03.2019 Лампанченко К.В., 

класні керівники,  

вчителі-

предметники 

4 Калейдоскоп презентацій «Культура та 

традиції країн Європи» (до Дня Європи) 

16.05.2018 Лампанченко К.В., 

класні керівники, 

вихователі 

5 Проведення шкільних тематичних творчих 

конкурсів 

Протягом 

року 

Педагоги-

організатори, 

вчителі-

предметники 

6 Участь у міських та обласних творчих 

конкурсах та фестивалях (за окремим 

планом) 

Протягом 

року 

Лампанченко К.В., 

педагоги-

організатори 

7 Організація екскурсій до обєктів 

культурної спадщини українського народу, 

відвідування виставок творів мистецтва 

України та світу, музеїв, театральних 

вистав.  

Протягом 

року 

Лампанченко К. В. 

 

Класні керівники, 

вихователі 

6.ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 

1 Систематично проводити екологічні рейди, 

моніторинги на  пришкільній території по 

виявленню стихійних сміттєзвалищ.  

Осінньо - 

весняний 

період 

Лампанченко К.В., 

вихователі 

2 Озеленення класних та ігрових кімнат 

  

Вересень Класні керівники, 

вихователі 

3 Години спілкування, перегляди 

документальних фільмів до Всесвітнього 

дня тварин 

04.10.2018 Вихователі 

4 Виставка художніх робіт «Зима в малюнку» Січень Педагоги-

організатори, 

вчителі 

образотворчого 

мистецтва 

4 Акція «Зелена весна» до Дня довкілля 19.04.2018 Класні керівники, 

вихователі 

5 Виставка творчих робіт  «Яскрава й чарівна 

моя Україна. Збережемо природну красу 

26.04.2018 Педагоги-

організатори, 



рідної землі» вчителі 

образотворчого 

мистецтва 

6 Квест «Науковці-краєзнавці» 

  

Травень Вчителі 

природничих 

дициплін 

7 Інформаційні хвилинки до Дня Землі 

 

Квітень 

травень 

Педагог 

організатор, класні 

керівники, 

вихователі 

8 Робота з благоустрою шкільної території Вересень 

Квітень 

Класні керівники, 

вихователі 

7. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО  ЛЮДЕЙ 

1 Акція «Голуб миру» до Дня миру 21.09.2018 Педагог-

організатор, класні 

керівники, 

вихователі 

2 Години спілкування «Поговоримо про 

толерантність» (до Міжнародного дня 

толерантності) 

16.11.2018 Лампанченко 

К.В.,,класні 

керівники, 

вихователі 

3 Флешмоб «Привітаймось мовами світу» (до 

Всесвітнього дня привітань) 21.11.2018 

Класні керівники, 

вихователі 

4 Коло думок «Хто вони, люди з особливими 

потребами?» (до Міжнародного дня 

інвалідів) 

03.12.2018 Класні керівники, 

вихователі. 

5 Святкова програма до Всесвітнього дня 

родини, Всеукраїнського дня сім'ї та Дня 

Матері. 

Травень Лампанченко К.В., 

педагог-

організатор 

 

 


