
5.2. Заходи щодо реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів  

 Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Учасники Напрям 

Відповідальний 
Відмітка про 

виконання 

Вересень 

1.  Перший урок «Я і Україна: сучасність і 

погляд у майбутнє» 

02.09 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Класні керівники  

2.  Інтерактивний урок «Я маю право» 07-11.09 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави, 

Правове, превентивне 

виховання 

Класні керівники  

3.  Підготовка проєкту «Україна 

туристична» до Всесвітнього дня туризму 

(з досвіду подорожей учнів (вихованців)) 

02-27.09 5-7 класи 

8-9 класи 

10-11 класи 

Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави, до 

природи, до мистецтва 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Вихователі 

Бойко К. В. 

 

4.  Спортивне свято  до Дня фізичної 

культури і спорту 

10.09 

14.09 

5-7 класи 

8-11 класи 

Ціннісне ставлення до себе, 

Спортивно-оздоровча 

діяльність 

Педагог-

організатор, 

учитель фізичної 

культури 

 

5.  Виховна година «Моя безпечна 

поведінка» 

08-10.09 5-11 класи Ціннісне ставлення до себе, 

до суспільства і держави 

Правове, превентивне 

виховання 

Вихователі  

6.  Установчі збори учнівської ради школи, 

звіт мера міста «Дивосвіт» за рік. 

Розробка плану передвиборчої кампанії. 

17.09 7-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Педагог-організатор 

Члени учнівського 

самоврядування 

 

 

7.  Тиждень безпеки дорожнього руху (за 

окремим планом) 

14-18.09 5-11 класи Ціннісне ставлення до себе, 

до суспільства і держави 

Педагог-організатор 

Вихователі, класні 

 



Правове, превентивне 

виховання 

керівники 

8.  Олімпійський тиждень спорту (за 

окремим планом) 

21-25.09 5-11 класи Ціннісне ставлення до себе, 

Спортивно-оздоровча 

діяльність 

Педагог-

організатор, 

учитель фізичної 

культури 

 

9.  Інформаційна година «Партизанський 

рух в Україні» 

22.09 5-8 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Учитель історії  

10.  Презентація проєкту «Україна 

туристична» до Всесвітнього дня туризму 

28.09 5-7 класи 

8-9 класи 

10-11 класи 

Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави, до 

природи, до мистецтва 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Педагог-організатор 

Бойко К. В. 

Вихователі 

 

11.  Підготовка святкової програми до Дня 

працівників освіти 

10-30.09 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

мистецтва, до праці 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

 

12.  Підготовка виборів мера міста 

«Дивосвіт» 

17-30.09 7-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Педагог-організатор 

Учитель 

правознавства 

Члени учнівського 

самоврядування 

 

 

Жовтень 
1.  Передвиборча кампанія кандидатів у 

мери міста «Дивосвіт» 

01-09.10 7-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Педагог-організатор 

Члени учнівського 

самоврядування 

 

 

2.  Святкова програма до Дня працівників 

освіти 

02.10 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

мистецтва, до праці 

Педагог-організатор 

 

 

 

3.  Бесіда  «Зір, як цінність. Як зберегти 

зір?» (до Всесвітнього дня зору) 

09.10 5-8, 9-11 класи Ціннісне ставлення до себе 

Превентивне виховання, 

формування здорового 

способу життя 

Решетняк Т. М.  

4.  Передвиборча конференція і брифінг 

кандидатів у мери міста «Дивосвіт» 

08.10 7-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Педагог-організатор 

Учитель 

 



Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

правознавства 

Члени учнівського 

самоврядування 

 

5.  Вибори мера міста «Дивосвіт» 13.10 7-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Педагог-організатор 

Учитель 

правознавства 

Члени учнівського 

самоврядування 

 

 

6.  Коло думок «Раціональне харчування – 

смачно чи корисно?» (до Всесвітнього 

дня здорового харчування) 

16.10 5-8, 9-11 класи Ціннісне ставлення до себе 

Превентивне виховання, 

формування здорового 

способу життя 

Решетняк Т. М. 

Дворнік О. В. 

 

7.  День народження школи  09-18.10 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

мистецтва, до суспільства і 

держави, до сім’ї, родини, 

людей  

Учасники 

освітнього процесу 

 

8.  День безпеки життєдіяльності (за 

окремим планом) до Міжнародного дня 

зменшення небезпеки стихійних лих 

(13.10) 

12.10 5-11 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

природи, до сім’ї, родини, 

людей 

Громадянське виховання 

Лампанченко К. В. 

Класні керівники 

Заступник 

директора з АГР 

Вчитель предмета 

«Захист Вітчизни» 

 

9.  Заходи до Дня захисника України, Дня 

українського козацтва (за окремим 

планом) 

14-15.10 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Педагог-організатор  

10.  День протидії торгівлі людьми (до 

Європейського дня протидії торгівлі 

людьми – 18  жовтня) (за окремим 

планом) 

19.10 5-11 класи Ціннісне ставлення до себе,  

до суспільства і держави 

Правове, превентивне 

виховання 

Педагог-організатор 

Вихователі, класні 

керівники 

 

11.  Інформаційні хвилинки «28 жовтня – 

День визволення України від 

нацистських окупантів» 

24-25.10 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Учитель історії 

 

 

 

Листопад 
1.  Заходи до Дня української писемності та 09-10.11 5-11 класи Ціннісне ставлення до Педагог-організатор  



мови (за окремим планом) суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Вчителі української 

мови 

2.  Підготовка творчого міні-проєкту 

«Взаємозалежність – це…»  

11-21.11 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави,  до 

себе, до сім’ї, родини, людей 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Морально-духовне і 

гуманістичне виховання 

Вихователі  

3.  Підготовка до конкурсу малюнків «Світ 

без насильства»  

11-21.11 5-8 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави,  до 

себе, до сім’ї, родини, людей, 

до мистецтва 

Правове, превентивне 

виховання 

 

Вихователі  

4.  Заходи до Дня Гідності та Свободи, 

участь у Всесвітньому Дні Гідності (за 

окремим планом) 

20.11-03.12 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави,  до 

себе, до сім’ї, родини, людей 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Морально-духовне і 

гуманістичне виховання 

Лампанченко К. В. 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

Вихователі 

 

5.  Виховна година до Дня пам’яті жертв 

голодоморів 

20-24.11 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави,  до 

себе, до сім’ї, родини, людей 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Морально-духовне і 

гуманістичне виховання 

Вихователі  

6.  Бесіда  «Про правильну осанку й 

профілактику скаліоза»  

18-20.11 5-7 класи Ціннісне ставлення до себе 

Превентивне виховання, 

формування здорового 

способу життя 

Решетняк Т. М. 

 

 

7.  Акція «16 днів проти насильства» (за 

окремим планом) 

25.11-10.12 5-11 класи Ціннісне ставлення до себе,  

до суспільства і держави 

Правове, превентивне 

виховання 

Лампанченко К. В. 

Класні керівники 

Вихователі 

 

8.  Виставка малюнків «Світ без насильства 

очима дітей»  

25.11-10.12 5-8 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави,  до 

Педагог-організатор 

Учитель 

 



себе, до сім’ї, родини, людей, 

до мистецтва 

Правове, превентивне 

виховання 

 

образотворчого 

мистецтва 

Грудень 
1.  Акція «16 днів проти насильства» (за 

окремим планом) 

25.11-10.12 5-11 класи Ціннісне ставлення до себе,  

до суспільства і держави 

Правове, превентивне 

виховання 

Лампанченко К. В. 

Класні керівники 

Вихователі 

 

2.  Виставка малюнків «Світ без насильства 

очима дітей»  

25.11-10.12 5-8 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави,  до 

себе, до сім’ї, родини, людей, 

до мистецтва 

Правове, превентивне 

виховання 

 

Педагог-організатор 

Учитель 

образотворчого 

мистецтва 

 

3.  Інформаційна година до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом 

02.12 8-11 класи Ціннісне ставлення до себе 

Превентивне виховання, 

формування здорового 

способу життя 

Решетняк Т. М. 

 

 

4.  Коло думок/дискусія «Люди з 

обмеженими фізичними можливостями 

та їх життя в суспільстві. Нік Вуйчич – 

людина, що стала легендою» (до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю) 

03.12 5 клас Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей 

Морально-духовне і 

гуманістичне виховання 

Вихователь 5 класу  

5.  Підготовчо-організаційна діяльність для 

участі у благодійному ярмарку до Дня 

Св. Миколая 

01-18.12 5-11 класи Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей, до мистецтва 

Морально-духовне і 

гуманістичне виховання 

Педагог-організатор 

Вихователі 

Класні керівники 

 

6.  Зустріч-бесіда з військовими ЗСУ, 

учасниками АТО до Дня Збройних Сил 

України 

07.12 8-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

 

Педагог-організатор 

 

 

7.  Тиждень права (за окремим планом) 07-11.12 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Правове, превентивне 

Лампанченко К. В. 

Педагог-організатор 

Вихователі 

Класні керівники 

 



виховання 

8.  Святкові заходи та благодійний ярмарок 

до Дня Св. Миколая (за окремим планом) 

18.12 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави,  до 

себе, до сім’ї, родини, людей, 

до мистецтва 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

 

Лампанченко К. В. 

Педагог-організатор 

Вихователі 

Класні керівники 

 

 Січень 
1.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: міцне здоров’я» 

18-22.01 5-7 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

2.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: подолання бідності і голоду» 
18-22.01 8-9 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

3.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: гідна праця та економічне 

зростання» 

18-22.01 10-11 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

4.  КТС до Дня Соборності України 18-22.01 5-7 класи 

8-9 класи 

Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави,  до 

себе, до сім’ї, родини, людей, 

до мистецтва 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Вихователі  

5.  Робота над проєктом «Україна в світі. 

Особистості» 

18-21.01 10-11 класи 

 

Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави,  до 

себе, до сім’ї, родини, людей, 

до мистецтва 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Вихователі  

6.  Презентація проекту «Україна в світі. 21.01 10-11 класи Ціннісне ставлення до Вихователі  



Особистості»  суспільства і держави,  до 

себе, до сім’ї, родини, людей, 

до мистецтва 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

7.  Святкова програма до Дня Соборності 

України 

22.01 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Педагог-організатор  

8.  Виховна година, присвячена Дню пам’яті 

Героїв Крутів 

28.01 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Вихователі  

Лютий 

1.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: мир та справедливість» 

01-05.02 5-7 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

2.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: відповідальне споживання» 

01-05.02 8-9 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

3.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: гендерна рівність» 

01-05.02 10-11 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

4.  Виховна година, присвячена Дню пам’яті 

воїнів-інтернаціоналістів 

15.02, 

 16.02 

5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Вихователі  

5.  Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» 04.02 

11.02 

18.02 

5-6 класи 

7-8 класи 

9-11 класи 

 

Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави, до 

себе, до праці, до природи, до 

сім’ї, родини, людей 

Педагог-організатор 

 

 



 

6.  Виховна година «День Героїв Небесної 

Сотні» 

19.02  

 22.02 

5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Вихователі  

Березень 
1.  Святкова програма «Прийди, прийди, 

Масляно!» 

Згідно з 

календарем 

свят 

5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави,            

до мистецтва 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Педагог-організатор 

Вихователі  

Класні керівники 

 

2.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: збереження морських 

екосистем» 

15-19.03 5-7 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

3.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: збереження екосистем суші» 

15-19.03 8-9 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

4.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: боротьба зі зміною клімату» 

15-19.03 10-11 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

5.  Тиждень рідного слова «Тарасовими 

шляхами» (за окремим планом) 

9-12.03 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Педагог-організатор 

Вчителі української 

мови і літератури 

 

6.  Підготовка до фестивалю-конкурсу 

дитячої творчості «"Дивосвіт" має 

таланти» 

09-26.03 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Вихователі  

7.  Бесіда, присвячена Всесвітньому дню 

здоров’я ротової порожнини 

 

19.03 5-7 класи Ціннісне ставлення до себе 

Превентивне виховання, 

формування здорового 

Решетняк Т. М. 

 

 



способу життя 

Квітень 
1.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: чиста вода та належні санітарні 

умови» 

05-09.04 5-7 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

2.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: відновлювана енергія» 

05-09.04 8-9 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

3.  Школа самовиховання «Я і цілі сталого 

розвитку: сталий розвиток міст та 

спільнот» 

05-09.04 10-11 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Класні керівники  

4.  Тематичні заходи до Всесвітнього дня 

авіації і космонавтики 

12-13.04 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Вихователі  

5.  Екологічна декада (за окремим планом) 19-30.04 

 

5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави, до 

себе, до природи, до праці 

Педагог-організатор 

Бойко К. В., 

Дворнік О.В. 

Класні керівники 

Вихователі 

 

6.  Тематичні заходи до річниці аварії на 

ЧАЕС 

27-28.04 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Вихователі  

7.  Підготовка проєкту «Писанка в 

українській культурі -  символіка, 

традиції, витвір мистецтва» 

квітень 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави, до 

мистецтва 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Педагог-організатор 

Коношко Г.Г. 

 

8.  Презентація проєкту «Писанка в 

українській культурі -  символіка, 

квітень 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави, до 

Педагог-організатор 

Коношко Г.Г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

традиції, витвір мистецтва» мистецтва 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

9.  День цивільного захисту Протягом 

місяця 

5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави, до 

мистецтва 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Учасники 

освітнього процесу 

 

Травень 
1.  Презентація проєкту «Я і цілі сталого 

розвитку: партнерство заради стійкого 

розвитку»  

06.05 5-11 класи Ціннісне ставлення до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Превентивне виховання 

 Національно-патріотичне 

виховання, громадянське 

виховання 

Лампанченко К. В. 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

2.  Заходи до Дня пам’яті та примирення, 

дня Перемоги над нацистськими 

окупантами у Другій світовій війні (за 

окремим планом) 

07.05 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

Педагог-організатор 

Вихователі 

 

3.  Тиждень здоров’я, фізичної культури і 

спорту 

17-21.05 5-11 класи Ціннісне ставлення до себе 

Превентивне виховання, 

формування здорового 

способу життя 

Педагог-організатор 

Каштанов А. В. 

Учнівська рада 

 

4.  Свято Останнього дзвоника  5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-патріотичне, 

громадянське виховання 

 

Педагог-організатор 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


