
 

Заходи щодо реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів 

 Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Учасники Напрям 

Відповідальний 

1.  Перший урок , 

присвячений 30-й річниці 

незалежності України 

01.09 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Класні керівники 

2.  Інтерактивний урок             

«Я маю право» 

06-10.09 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)) 

06-27.09 5-7 класи 

8-9 класи 

10-11 класи 

Ціннісне ставлення до 

суспільства і 

держави, до природи, 

до мистецтва 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Вихователі 

Вчитель географії 

4.  Спортивне свято  до Дня 

фізичної культури і спорту 

10.09 

13.09 
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.  Квест «Вe healthy» до  

Всесвітнього дня здоров'я 

13.09 5-6 класи Ціннісне ставлення до 

себе, 

Спортивно-оздоровча 

діяльність 

Педагог-

організатор 

Вихователь, 

класний керівник 

 6-Б класу 

Учні 6-Б класу 

7.  Установчі збори учнівської 

ради школи. Розробка 

плану передвиборчої 

кампанії. 

16.09 7-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор 

Члени учнівського 

самоврядування 

 

8.  Тиждень безпеки 

дорожнього руху (за 

окремим планом) 

13-17.09 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

себе, 

до суспільства і 

держави 

Правове, превентивне 

виховання 

Педагог-

організатор 

Вихователі, класні 

керівники 



 Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Учасники Напрям 

Відповідальний 

9.  Олімпійський тиждень 

спорту (за окремим 

планом) 

20-24.09 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

себе, 

Спортивно-оздоровча 

діяльність 

Педагог-

організатор, 

учитель фізичної 

культури 

10.  Інформаційні хвилинки 

«Партизанський рух в 

Україні» 

22.09 5-8 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Учитель історії 

11.  Презентація проєкту 

«Україна туристична» до 

Всесвітнього дня туризму 

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 

Педагог-

організатор 

 Вчитель географії  

Вихователі 

12.  Підготовка святкової 

програми до Дня 

працівників освіти 

13-30.09 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

мистецтва, до праці 

Педагог-

організатор 

Вихователь, 

класний керівник 

10 класу, учні  

10 класу 

13.  Підготовка виборів мера 

міста «Дивосвіт» 

17.09-08.10 7-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор 

Учитель 

правознавства 

Члени учнівського 

самоврядування 

 

14.  Святкова програма до Дня 

працівників освіти 

30.09 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

мистецтва, до праці 

Педагог-

організатор 

Вихователь, 

класний керівник 

10 класу, учні  

10 класу 

1.  Передвиборча кампанія 

кандидатів у мери міста 

«Дивосвіт» 

10.09-05.10 7-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор 

Члени учнівського 

самоврядування 

 

2.  Бесіда  «Зір, як цінність. Як 

зберегти зір?» (до 

Всесвітнього дня зору) 

12.10 5-8, 9-11 

класи 

Ціннісне ставлення до 

себе 

Превентивне 

виховання, 

формування 

здорового способу 

життя 

Решетняк Т. М. 

3.  Брифінг кандидатів у мери 

міста «Дивосвіт» 

05.10 7-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор 

Учитель 

правознавства 

Члени учнівського 

самоврядування 

 



 Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Учасники Напрям 

Відповідальний 

4.  Вибори мера міста 

«Дивосвіт» 

07.10 7-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор 

Учитель 

правознавства 

Члени учнівського 

самоврядування 

 

5.  Коло думок «Раціональне 

харчування – смачно чи 

корисно?» (до 

Всесвітнього дня 

здорового харчування) 

15.10 5-8, 9-11 

класи 

Ціннісне ставлення до 

себе 

Превентивне 

виховання, 

формування 

здорового способу 

життя 

Решетняк Т. М. 

Вчитель предмету 

«Основи здоров’я» 

6.  День народження школи  19.10 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

мистецтва, до 

суспільства і 

держави, до сім’ї, 

родини, людей  

Педагог-

організатор, 

Вихователь, 

класний керівник 

11 класу, 

Учні 11 класу 

 

7.  День безпеки 

життєдіяльності (за 

окремим планом) до 

Міжнародного дня 

зменшення небезпеки 

стихійних лих (13.10) 

13.10 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» 

8.  Заходи до Дня  захисників і 

захисниць України, Дня 

українського козацтва (за 

окремим планом) 

12-15.10 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор 

9.  День протидії торгівлі 

людьми (до Європейського 

дня протидії торгівлі 

людьми – 18  жовтня) (за 

окремим планом) 

18.10 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

себе,  до суспільства і 

держави 

Правове, превентивне 

виховання 

Педагог-

організатор 

Вихователі, класні 

керівники 

10.  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 

 

 

1.  Заходи до Дня української 

писемності та мови (за 

окремим планом) 

09-10.11 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

 

Вчителі 

української мови 

2.  Підготовка до конкурсу 

малюнків «Світ без 

насильства»  

11-21.11 5-6 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і 

держави,  до себе, до 

сім’ї, родини, людей, 

до мистецтва 

Правове, превентивне 

виховання 

 

Педагог-

організатор 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

Практичний 

психолог 

Вихователі 

3.  Заходи до Дня Гідності та 

Свободи, участь у 

20.11-03.12 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і 

Лампанченко К. В. 

Педагог-

організатор 



 Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Учасники Напрям 

Відповідальний 

Всесвітньому Дні Гідності 

(за окремим планом) 

держави,  до себе, до 

сім’ї, родини, людей 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Морально-духовне і 

гуманістичне 

виховання 

Класні керівники 

Вихователі 

4.  Тематична година до Дня 

пам’яті жертв голодоморів 

22-26.11 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 

Педагог-

організатор, 

Вихователь, 

класний керівник 

9-А класу, 

Учні 9-А класу 

 

5.  Бесіда  «Про правильну 

осанку й профілактику 

скаліоза»  

17-19.11 5-7 класи Ціннісне ставлення до 

себе 

Превентивне 

виховання, 

формування 

здорового способу 

життя 

Решетняк Т. М. 

 

6.  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 

7.  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 

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 

01.12 8-11 класи Ціннісне ставлення до 

себе 

Превентивне 

виховання, 

формування 

здорового способу 

життя 

Решетняк Т. М. 

 



 Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Учасники Напрям 

Відповідальний 

4.  Підготовчо-організаційна 

діяльність для участі у 

благодійному ярмарку до 

Дня Св. Миколая 

01-17.12 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

сім’ї, родини, людей, 

до мистецтва 

Морально-духовне і 

гуманістичне 

виховання 

Педагог-

організатор 

Вихователі 

Класні керівники 

Лідери 

учнівського 

самоврядування 

5.  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 

 

6.  Тиждень права (за окремим 

планом) 

06-10.12 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Правове, превентивне 

виховання 

Лампанченко К. В. 

Педагог-

організатор 

Вихователі 

Класні керівники 

7.  Святкові заходи та 

благодійний ярмарок до 

Дня Св. Миколая (за 

окремим планом) 

20.12 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 

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 

Вихователі  

5-7 класів 

2.  Школа самовиховання «Я і 

цілі сталого розвитку: 

подолання бідності і 

голоду» 

17-21.01 8-9 класи Ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, 

людей 

Превентивне 

виховання 

 Національно-

патріотичне 

виховання, 

громадянське 

виховання 

Вихователі  

8-9 класів 

3.  Школа самовиховання «Я і 

цілі сталого розвитку: 

гідна праця та економічне 

зростання» 

17-21.01 10-11 класи Ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, 

людей 

Превентивне 

виховання 

 Національно-

патріотичне 

виховання, 

Вихователі  

10-11 класів 



 Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Учасники Напрям 

Відповідальний 

громадянське 

виховання 

4.  КТС до Дня Соборності 

України 

17-21.01 5-11 класи 

 

Ціннісне ставлення до 

суспільства і 

держави,  до себе, до 

сім’ї, родини, людей, 

до мистецтва 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Вихователі  

 

5.  Святкова програма до Дня 

Соборності України 

21.01 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор 

Вихователь  

8-А класу 

Учні 8-А класу 

 

6.  Виховна година, 

присвячена Дню пам’яті 

Героїв Крутів 

28.01 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Вихователі 

1.  Школа самовиховання «Я і 

цілі сталого розвитку: мир 

та справедливість» 

01-04.02 5-7 класи Ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, 

людей 

Превентивне 

виховання 

 Національно-

патріотичне 

виховання, 

громадянське 

виховання 

Вихователі  

5-7 класів 

2.  Школа самовиховання «Я і 

цілі сталого розвитку: 

відповідальне 

споживання» 

01-04.02 8-9 класи Ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, 

людей 

Превентивне 

виховання 

 Національно-

патріотичне 

виховання, 

громадянське 

виховання 

Вихователі  

8-9 класів 

3.  Школа самовиховання «Я і 

цілі сталого розвитку: 

гендерна рівність» 

01-04.02 10-11 класи Ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, 

людей 

Превентивне 

виховання 

 Національно-

патріотичне 

виховання, 

громадянське 

виховання 

Вихователі  

10-11 класів 

4.  Тематична година, 

присвячена Дню пам’яті 

воїнів-інтернаціоналістів 

15.02, 

 16.02 

5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор, 

Вихователь, 

класний керівник 

9-Б класу, 

Учні 9-Б класу 

 



 Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Учасники Напрям 

Відповідальний 

5.  Інтелектуальна гра «Що? 

Де? Коли?» 

09.02 

16.02 

23.02 

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» 

18.02  

 21.02 

5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Вихователі 

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 

Вихователь, 

класний керівник 

 8-Б класу 

Учні 8-Б класу 

2.  Школа самовиховання «Я і 

цілі сталого розвитку: 

збереження морських 

екосистем» 

01-04.03 5-7 класи Ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, 

людей 

Превентивне 

виховання 

 Національно-

патріотичне 

виховання, 

громадянське 

виховання 

Вихователі  

5-7 класів 

3.  Школа самовиховання «Я і 

цілі сталого розвитку: 

збереження екосистем 

суші» 

01-04.03 8-9 класи Ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, 

людей 

Превентивне 

виховання 

 Національно-

патріотичне 

виховання, 

громадянське 

виховання 

Вихователі  

8-9 класів 

4.  Школа самовиховання «Я і 

цілі сталого розвитку: 

боротьба зі зміною 

клімату» 

01-04.03 10-11 класи Ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, 

людей 

Превентивне 

виховання 

 Національно-

патріотичне 

виховання, 

громадянське 

виховання 

Вихователі  

10-11 класів 

5.  Тиждень рідного слова 

«Тарасовими шляхами» (за 

окремим планом) 

09-11.03 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор 

Вчителі 

української мови і 

літератури 

6.  Підготовка і проведення 

фестивалю-конкурсу 

дитячої творчості 

«"Дивосвіт" має таланти» 

09-25.03 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

Педагог-

організатор 

Вихователі 



 Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Учасники Напрям 

Відповідальний 

громадянське 

виховання 

7.  Бесіда, присвячена 

Всесвітньому дню здоров’я 

ротової порожнини 

 

21.03 5-7 класи Ціннісне ставлення до 

себе 

Превентивне 

виховання, 

формування 

здорового способу 

життя 

Решетняк Т. М. 

 

1.  Школа самовиховання    

«Я і цілі сталого розвитку: 

чиста вода та належні 

санітарні умови» 

04-08.04 5-7 класи Ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, 

людей 

Превентивне 

виховання 

 Національно-

патріотичне 

виховання, 

громадянське 

виховання 

Вихователі  

5-7 класів  

2.  Школа самовиховання «Я і 

цілі сталого розвитку: 

відновлювана енергія» 

04-08.04 8-9 класи Ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, 

людей 

Превентивне 

виховання 

 Національно-

патріотичне 

виховання, 

громадянське 

виховання 

Вихователі  

8-9 класів 

3.  Школа самовиховання «Я і 

цілі сталого розвитку: 

сталий розвиток міст та 

спільнот» 

04-08.04 10-11 класи Ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, 

людей 

Превентивне 

виховання 

 Національно-

патріотичне 

виховання, 

громадянське 

виховання 

Вихователі  

10-11 класів 

4.  Тематична міні-

конференція до 

Всесвітнього дня авіації і 

космонавтики 

12-13.04 5-7 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор 

Вихователь, 

класний керівник 

 7-Б класу 

Учні 7-Б класу 

5.  Екологічна декада (за 

окремим планом) 

18-29.04 

 

5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і 

держави, до себе, до 

природи, до праці 

Педагог-

організатор 

Вчителі предметів 

природничого 

циклу 

6.  Тематичні заходи до 

річниці аварії на ЧАЕС 

26-28.04 8-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Вихователі 

 8-11 класів 

7.  Тематична година до 

Міжнародного дня пам'яті 

жертв радіаційних аварій 

та катастроф 

26.04 5-7 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і 

держави, до себе, до 

природи 

 

Педагог-

організатор 

Вихователь, 

класний керівник 

 7-А класу 



 

Заходи з реалізації освітнього проєкту 

«Виховний простір Харківщини: вектори розвитку» 
№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники Термін Відповідальні 

1. Вектор розвитку «Національна ідентичність, патріотизм і громадянська позиція» 

Заходи обласного рівня 

 Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Учасники Напрям 

Відповідальний 

Учні 7-А класу 

8.  Підготовка проєкту 

«Писанка в українській 

культурі -  символіка, 

традиції, витвір 

мистецтва» 

квітень 5-6 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і 

держави, до 

мистецтва 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор 

Вихователь, 

класний керівник 

5 класу 

Учні 5 класу 

9.  Презентація проєкту 

«Писанка в українській 

культурі -  символіка, 

традиції, витвір 

мистецтва» 

квітень 5-6 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і 

держави, до 

мистецтва 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Педагог-

організатор 

Вихователь, 

класний керівник 

5 класу 

Учні 5 класу 

10.  День цивільного захисту Протягом 

місяця 

5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і 

держави, до 

мистецтва 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

Учасники 

освітнього 

процесу 

1.  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 

Вихователь, 

класний керівник 

 6-А класу 

Учні 6-А класу 

2.  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 

Вчителі фізичної 

культури 

Учнівська рада 

3.  Свято Останнього 

дзвоника 

 5-11 класи Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 

Національно-

патріотичне, 

громадянське 

виховання 

 

Педагог-

організатор 



№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники Термін Відповідальні 

1.1  Проходження занять (курсів, 

спецкурсів) з питань формування 

національної ідентичності, 

патріотизму і громадянської позиції у 

дітей .   

Вчителі, 

вихователі 

Протягом 

навчального 

року 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

1.2  Святкування Дня захисників і 

захисниць України 

Учні 5-11 класів жовтень 

2021 р. 

Лампанченко К. В. 

1.3  Заходи щодо відзначення в Україні 

історичних подій. 

Учні 5-11 класів за календарем 

знаменних дат 

 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

1.4  Заходи з нагоди пам’ятних дат 

видатних діячів, письменників, 

художників, педагогів України 

Учні 5-11 класів за календарем 

 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

1.5  Участь у Всеукраїнській філософська 

історико-краєзнавча конференції 

учнівської молоді «Пізнай себе, свій 

рід, свій нарід» 

Учні 8-11 класів Грудень- 

лютий 

 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

1.6  Участь у обласному етапі 

Всеукраїнської краєзнавчої акції 

«Українська революція: 100 років надії 

і боротьби» 

Учні 9-11 класів Грудень 

 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

1.7  Участь у обласному етапі 

Всеукраїнської експедиції учнівської 

та студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

Учні 8-11 класів Листопад  Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

1.8  Участь у обласному турі 

Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів «Край, в якому я живу» 

Учні 8-11 класів січень 

 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

1.9  Участь у обласній військово-

патріотичній акції «Слобожанські 

дзвони Перемоги» 

Учні 8-11 класів травень 

 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

1.10  Організація навчально-тематичних 

автобусних екскурсій «Меморіали 

Харкова: «Дробицький яр» – 

«Лісопарк» – «висота І.С. Конєва» – 

«Сковородинівка» – «Соколово-

Таранівка» та ін.  

Учні 5-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

1.11  Навчально-тематичні екскурсії до 

об’єктів історико-культурної 

спадщини Слобожанщини, 

Полтавщини, Сумщини тощо  

Учні 5-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

1.12  Заходи, присвячені вшануванню 

борців за незалежність і територіальну 

цілісність України  

Учні 5-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

1.13  Виїзні практичні заняття з предмета 

«Захист Вітчизни» спільно з закладами 

вищої військової освіти  

Учні 10-11 

класів 

Протягом 

навчального 

року 

Луньов С. М. 

 

1.14  Зустрічі з ветеранами Другої світової 

війни, учасниками АТО, ліквідаторами 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС  

Учні 5-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Лампанченко К. В. 

1.15  Участь у міських та обласних 

спортивно-масових заходах 

патріотичного спрямування 

Учні 5-11 класів 2019-2021 рр. Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

2. Вектор розвитку «Особиста відповідальність і розвиток особистості» 

Заходи обласного рівня 

2.1  Проходження занять (курсів, 

спецкурсів) з питань формування 

особистої відповідальності й розвитку 

особистості дітей.  

Вчителі, 

вихователі 

Протягом 

навчального 

року 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

2.2  Заходи у межах «Тижня права» Учні 5-11 класів грудень 

 

Лампанченко К. В. 



№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники Термін Відповідальні 

2.3  Участь у обласних етапах: 

Всеукраїнського фестивалю дитячої та 

юнацької творчості «Чисті роси»; 

» 

Всеукраїнського заочного конкурсу 

робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!»; 

Всеукраїнського конкурсу 

«Український сувенір»; 

Всеукраїнського конкурсу української 

народної іграшки; 

Всеукраїнського конкурсу «Земля – 

наш спільний дім»; 

Всеукраїнського конкурсу 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край».  

Учні 5-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Лампанченко К. В. 

2.4  Участь у обласній виставці 

писанкарства «Різдвяна писанка»  

Учні 5-11 класів грудень Лампанченко К. В. 

2.5  Участь у Обласному відкритому 

фестивалі дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття». 

Учні 5-11 класів лютий-травень Лампанченко К. В. 

2.6  Участь у обласній виставці-конкурсі 

писанкарства «Українська Великодня 

Писанка» 

Учні 5-11 класів квітень Лампанченко К. В. 

2.7  Підтримка ініціатив учнівського 

самоврядування. 

Учні 5-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Лампанченко К. В. 

2.8  Навчання лідерів учнівського 

самоврядування, тренінги для активної 

молоді. 

Учні 8-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Лампанченко К. В. 

3. Вектор розвитку «Культура, комунікація та цінність життя» 

Заходи обласного рівня 

3.1  Проходження занять (курсів, 

спецкурсів) з питань формування 

культури, комунікації та цінності 

життя  

Вчителі, 

вихователі 

Протягом 

навчального 

року 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

4. Вектор розвитку «Партнерство та демократизація освітнього простору» 

Заходи обласного рівня 

4.1  Проходження занять (курсів, 

спецкурсів) з питань партнерства та 

демократизації освітнього простору.  

Вчителі, 

вихователі 

Протягом 

навчального 

року 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

4.2  Організація зустрічей учнів з 

працівниками відділу у справах сім’ї та 

молоді, працівниками суду, 

прокуратури, кримінальної поліції у 

справах неповнолітніх, добровільними 

громадськими організаціями 

Учні 5-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Лампанченко К. В. 

4.3  Заходи у межах «Тижня права» Учні 5-11 класів грудень 

 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

4.4  Реалізація соціальних, культурних, 

волонтерських, екологічних та інших 

проєктів  

Учні 5-11 класів грудень 

 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

4.5  Співпраця з громадськими 

організаціями, військовими 

частинами, волонтерськими, 

правозахисними організаціями, 

об’єднаннями ветеранів та ін.  

Учні 5-11 класів грудень 

 

Лампанченко К. В. 

5. Вектор розвитку «Компетентність і демократична культура педагога» 

Заходи обласного рівня 



№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники Термін Відповідальні 

5.1  Проходження занять (курсів, 

спецкурсів)з питань розвитку 

компетентності й демократичної 

культури педагога  

Вчителі, 

вихователі 

Протягом 

навчального 

року 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

5.2  Заходи до Всесвітнього Дня 

толерантності 

Учні 5-11 класів листопад 

 

Лампанченко К. В. 

5.3  Заходи у рамках щорічної акції «16 

днів проти насильства»  

Учні 5-11 класів листопад – 

грудень 

2019-2021 рр. 

Лампанченко К. В. 

5.4  Екскурсії з метою вивчення 

Слобожанських народних традицій, 

звичаїв, обрядів 

Учні 5-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

5.5  Супровід діяльності учнівського 

самоврядування, налагодження 

міжрегіональних та міжнародних 

зв’язків з учнівськими громадськими 

організаціями 

Учні 7-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Лампанченко К. В. 

5.6  Семінари, круглі столи, дискусії тощо 

з питань шляхів розвитку 

компетентностей і демократичної 

культури педагогів  

Учні 5-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Луньов С. М. 

Лампанченко К. В. 

5.7  Активізація діяльності органів 

самоврядування 

Учні 5-11 класів Протягом 

навчального 

року 

Лампанченко К. В. 

5.8  Сприяння підвищенню фахової 

компетентності педагога у 

міжатестаційний період (тренінги, 

професійні конкурси, фестивалі, 

конгреси, курси, EdCamp тощо) 

Вчителі, 

вихователі 

Протягом 

навчального 

року 

Лампанченко К. В. 

 

Педагогічний супровід організації учнівського самоврядування 
 

 

 

 

 

№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Установчі збори учнівської ради школи. 

Розробка плану передвиборчої кампанії. 

До 16.09 Лампанченко К. В., 

 Педагог-організатор 

 

 

2. Підготовка виборів мера міста 

«Дивосвіт» 

16.09 – 08.10 Лампанченко К. В., 

 Педагог-організатор 

 

3. Засідання шкільної школи «Лідер»  Листопад, 

Січень,  

Березень 

Лампанченко К. В., 

Педагог-організатор 

Практичний психолог 

 

4. Створення інформаційної бази для 

керування процесом розвитку системи 

учнівського самоврядування: 

- оновлення нормативно – правової 

діяльності учнівського самоврядування; 

- оновлення банку даних про органи 

учнівського самоврядування у класних 

колективах. 

 

Протягом 

року 

 

 

Жовтень 

 

Педагог-організатор  

 

 

5. Забезпечення участі лідерів учнівського 

самоврядування у підготовці  

загальношкільних масових заходів. 

Протягом року Педагог-організатор  

 

 



 

 

 

 

Освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу 

№ 

з/п 

Заходи Рівень Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Освітній  проєкт 

«Науково-методичні 

засади формування 

м’яких навичок в 

учнівства початкової, 

середньої і старшої школи 

шляхом використання 

соціально-емоційного та 

етичного навчання 

(СЕЕН)» 

Всеукраїнський Упродовж 

навчального року 

Лампанченко К. В. 

2 Програма «Healthy 

Schools: заради здорових 

та радісних школярів» 

Всеукраїнський Упродовж 

навчального року 

Мальцева Ю. А. 

Каштанов А. В. 

3 Освітній проєкт  

«JuniorZ»-«Спортивний 

рух Олександра Педана»; 

Всеукраїнський Упродовж 

навчального року 

Мальцева Ю. А. 

Каштанов А. В. 

4 Освітній проєкт 

«Виховний простір 

Харківщини: вектори 

розвитку» 

Обласний Упродовж 

навчального року 

Лампанченко К. В. 

3 Концепція «Безпечна в 

дружня до дитини школа» 

Всеукраїнський Упродовж 

навчального року 

Лампанченко К. В. 

4 Освітній проєкт 

«Відкривай Україну» 

Всеукраїнський Упродовж 

навчального року 

Лампанченко К. В. 

 

 

 

 

 

 

 


