
        

 

ПАВЛОГРАДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА   І-ІІІ СТУПЕНІВ  № 9  

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

2020-2021 н.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні аспекти виховної роботи школи 

 

 національно-патріотичне виховання 

 фізичне виховання 

 екологічне виховання 

 морально-етичне виховання 

 родинно-сімейне виховання 

 трудове виховання 

 превентивне виховання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

на 2020-2021 н. р. 

 

Національно-патріотичне виховання 
 

Виховні досягнення 

 сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу; 

 знання Конституції України, виконання норм закону; 

 знання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 

 ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, 

патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову 

громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, 

захищати свої права; 

 почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, 

культури міжетнічних відносин; 

 почуття свободи, людської і національної гідності; 

 розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації; 

 знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; 

  готовність до захисту національних інтересів України; 

 толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе 

ставлення до їх культури, релігій, традицій. 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Клас Відповідальні 

Відміт

ка 

про 

викона

ння 

І семестр 

1.  

 

Проведення з учнями 

благодійних акцій, 

спрямованих на допомогу 

військовим, на підтримку 

захисників нашої країни, 

зустрічі з воїнами –

учасниками АТО. 

Протягом 

року 

1-11 Заступник 

директора з ВР, 

класні керівники 

 

2.  

 

Організація  походів, 

екскурсій  з метою 

залучення дітей до пошуку 

та збереження народної 

культурної спадщини 

України 

протягом 

року 

1 – 

11 

Класні керівники 

1-11 класів 

Соціальний 

педагог 

 

3.  

 

Конкурс відеоробіт 

«Павлоград-моя Україна» 

до Дня міста 

 вересень 1-11 Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор 

 

4.  

 

Інформаційна хвилинка 

«День пам’яті жертв 

29.09.2020 7-11 вчителі історії  



Бабиного Яру» 

5.  

 

 

Класні години «Вільна 

Україна» до Дня 

українського козацтва, Дня 

Захисника України, Дня 

Покрови 

07.10. 2020 1 - 11 Заступник 

директора з ВР., 

класні керівники  

 

6.  

 

 

Участь у Всеукраїнському 

місячнику шкільних 

бібліотек «Виховуємо 

громадянина –патріота 

України» 

жовтень 1-11 Заступник 

директора з ВР, 

бібліотекар, 

педагог-

організатор 

 

7. 7 

 

День української 

писемності (квест). 

Диктант єдності 

09.11.2020 5-9 Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

учителі-мовники 

 

8.  

 

Заходи до Дня Гідності та 

Свободи (за окремим 

планом) 

21.11.2020 5-11 Заступник 

директора з ВР, 

класні керівники 

 

9.  

 

 

Урок-реквієм  «На колінах 

стою перед вами – сповідаю 

жалобу свою» до Дня 

пам’яті жертв голодомору 

(28.11.) 

27.11.2020  9-11 учителі історії, 

педагог-

організатор 

 

10.  Уроки мужності, 

присвячені Дню Збройних 

Сил України.  

04.12.2020 1 – 

11 

Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

класні керівники 

 

11.  
 

 

День вшанування 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

Інформаційна хвилинка 

14.12.2020 

5-11 

педагог-

організатор 

класні керівники 

 

ІІ семестр 

  12 Години спілкування «День 

Соборності України»  

22.01.2021 1-11 Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

класні керівники 

 

  13 День пам’яті жертв 

Голокосту (за окремим 

планом) 

27.01.2021 8-11 Учителі історії  

14 

 

День пам’яті героїв Крут 

(за окремим планом) 

29.01.2021 8-9 Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

класні керівники 

 



15 Систематичне оновлення 

тематичних стендів для 

кабінетів військової 

підготовки з урахуванням 

найновіших видів зброї та 

воєнних стратегій 

вітчизняної розробки 

протягом 

року 

10-11 Учителі предмету 

«Захист Вітчизни» 

 

 

16 

Урок мужності. 

«Вшанування подвигів 

учасників Революції 

гідності й увічнення 

пам’яті Героїв Небесної 

Сотні» 

19.02.2021 1-11 Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

класні керівники 

 

17 Цикл заходів до Дня рідної 

мови 

21.02.2021 1-11 Педагог-

організатор, 

учителі-мовники 

 

 

18 

Проєкт "Шевченко наш. 

Він для усіх століть" 

Січень-

березень 

2021 

1-11 Педагог-

організатор, 

учителі-мовники 

 

 

19 

Фестиваль до Дня Землі в 

рамках Еко-марафону 

22.04.2021 1-11 Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

класні керівники 

 

20 Інформаційні хвилинки до 

Дня космонавтики 

12.04.2021 1-11 Класні керівники 

1-9 класів 

 

21 Тиждень національно-

патріотичного виховання – 

«Тиждень пам’яті» (за 

окремим планом) 

04.05.-

08.05.2021 

1-9 Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

класні керівники 

 

22 Всесвітній День 

вишиванки 

20.05.2021 1-11 Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

класні керівники 

 

23 Участь у дитячо-юнацькій 

військово-патріотичній грі  

«Джура»  

Вересень 

2020-травень 

2021  

 Керівники 

шкільної команди 

«Фенікс» 

 

24 Участь учнів у 

Всеукраїнських масових 

заходах патріотичного 

спрямування: 

Всеукраїнський 

літературознавчий конкурс 

ім. Т. Шевченка; 

Міжнародний конкурс 

знавців української мови 

 

 

 

 

протягом 

року 

4-11 

Учителі-

предметники, 

Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

класні керівники 

 



ім. П. Яцика; 

Всеукраїнська виставка-

конкурс науково-технічної 

творчості «Наш пошук і 

творчість тобі, Україно!»; 

Всеукраїнська експедиція 

«»Моя Батьківщина – 

Україна» 

 

 

Фізичне виховання 
Виховні досягнення 

1.Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості: 

 усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, 

психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини; 

 адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, 

основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття 

гідності, безпеки власної життєдіяльності; 

  знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил 

гігієни, рухового режиму). 

2. Сформованість життєвих компетенцій: 

 мої духовні закони; 

 розуміння та реалізація "Я-концепції" особистості; 

 імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних 

ролей; 

  уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, 

розв'язувати конфлікти на основі принципів толерантності; 

  навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, 

самоствердження, самооцінки; 

 особиста культура здоров'я;  

 "Ні" шкідливим звичкам. 

 

Заходи з охорони життя та здоров’я здобувачів освіти 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Клас Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

І семестр 

1.  Єдиний урок з Правил 

дорожнього руху 

03.09.2020 1 – 

11 

Класні керівники   

2.  Проведення виховних годин 

відповідно до тем, 

запропонованих у Програмі 

01.09.-

22.12.2020 

1 – 9 Класні керівники 1-

11 класів 

 

3.  Місячник безпеки дорожнього 

руху: «Увага! Діти на дорозі» 

(за окремим планом). 

20.08. – 

20.09.2020 

 

1 – 

11 

 

бібліотекар, 

педагог-організатор 

 



Проведення годин спілкування 

з попередження дорожньо - 

транспортного травматизму.  

Виставка малюнків : «Ми – 

пішоходи!» 

1-4 

4.  День фізичної культури та 

спорту.  

12.09.2020 

 

1 – 

11 

 

учителі фізичної 

культури 

 

5.  Олімпійський тиждень (за 

окремим планом) 

07.09-

11.09.2020 

1-11 Заступник 

директора з ВР, 

учителі фізичної 

культури,  

педагог-організатор 

 

6.  Операція-вітамінізація 

присвячена Всесвітньому дню 

яблука 

20 жовтня 1-11 педагог-організатор  

7.  Тиждень  протипожежної   

безпеки (за окремим планом) 

17.09.-23.09. 

2020 

1 – 

11 

заступник директора 

з ВР, класні 

керівники 

 

8.  День здорового харчування. 

Конкурс на кращий 

інформаційно-просвітницький 

матеріал 

16.10.2020 1-11 Класні керівники 1-

11  класів 

 

9.  Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності та ПДР (за 

окремим планом) 

19.10.-

23.10.2020 

 

1-11 заступник директора 

з ВР, класні 

керівники 1-11 

класів 

 

10.  Тиждень «За здоровий спосіб 

життя». Акція «Молодь проти 

наркоманії та СНІДу» 

 (за окремим планом) 

26.11.-

01.12.2020 

 

1 – 9 Вчитель основ 

здоров’я, педагог-

організатор. 

 

11.  Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом 

01.12.2020 9-11 Учитель основ 

здоров’я, педагог-

організатор  

 

12.  Дні безпеки учнів.Єдиний урок 

з правил дорожнього руху. 

Єдиний урок з протипожежної 

безпеки. 

03.09.2020 

23.10.2020 

24.12.2020 

 

1 – 

11 

заступник директора 

з ВР, класні 

керівники  

 

13.  Шкільна спартакіада Вересень-

грудень 

1-10 вчителі фізичної 

культури 

 

ІІ семестр 

14.  Проведення тематичних 

виховних годин 

13.01.-

29.05.2021 

1-11 Класні керівники 1-

11 класів 

 

15.  Дні безпеки учнів.Єдиний урок 

з правил дорожнього руху. 

Єдиний урок з протипожежної 

безпеки. 

26.03.2021 

21.05.2021 

1-11 заступник директора 

з ВР, педагог-

організатор. 

 

16.  Конкурс знавців правил 23.02.2021 6-8 педагог-організатор.  



дорожнього руху. Юні 

помічники інспекторів 

дорожнього руху (конкурс 

класних команд ЮІР) 

17.  Конкурс знавців пожежної 

безпеки. Юні пожежні (конкурс 

класних команд) 

03.03.2021 1-4 педагог-організатор.  

18.  Всесвітній День здоров’я. Еко-

похід 

07.04.2021 1-11 Учителі-

предметники, 

соціальний педагог 

 

19.  День знань з основ безпеки 

життєдіяльності 

30.04.2021 1-11 заступник директора 

з ВР 

 

20.  Бесіда з учнями про небезпеку 

купання у водоймах 

28.05.-

29.05.2020 

1-11 Класні керівники.  

21.  Екскурсія в пожежну частину, 

міські спортивні секції 

13.01.-

29.05.2021 

4-11 заступник директора 

з ВР, педагог-

організатор 

 

22.  Шкільна спартакіада Січень-

травень 

5-11 вчителі фізичної 

культури 

 

23.       

 

 

Екологічне виховання 
 

Виховні досягнення 

1. Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств: 

 Відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств; 

  Ощадливе використання енергоносіїв; 

 Формування екологічної культури; 

  Навички безпечної поведінки в природі; 

 Потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності; 

  Навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи. 

2. Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та 

природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Клас Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

І семестр 

1. Виставка виробів із 

природного матеріалу та 

осінніх овочів «Дарунки 

пані Осені» 

24.09.2020 1 – 4 педагог-

організатор 

 

2 Загальношкільний збір 

макулатури 

вересень 1-11 Заступник 

директора з ВР, 

класні керівники 

 



3 Участь команди школи у 

Всеукраїнському 

дитячому конкурсі 

відеороликів «2020-й – 

Міжнародний рік охорони 

здоров’я рослин» 

вересень 10-11 Учителі біології  

4 Еко-похід на велосипедах 

з дослідженням старих 

дерев нашого міста 

27.09.2020 5-9 Соціальний 

педагог, класні 

керівники 

 

5 Свято Дерева 26.10.2020 1-4 Класоводи 1-4 

класів 

 

6 Дні спілкування з 

природою 

Вересень-

листопад 

1-4 Вчителі 

початкових 

класів 

 

8 Фестиваль Лимонів 10.11.2020 5-9 педагог-

організатор 

 

9 Участь у Всеукраїнських 

науково- освітніх заходах 

конкурсі “Мій рідний край 

- моя земля ”; 

конкурсі “Парки - легені 

міст і сіл ”; 

тижні “День довкілля ”, 

акції “День землі 

акція „День юного 

натураліста ” 

інтерактивний 

природничий конкурс 

„Колосок; 

тижні біології і екології 

Згідно з 

планом 

 Учителі -

предметники 

 

ІІ семестр 

10 День екологічної 

спрямованості. День снігу. 

Фестиваль сніговиків 

15.01.2021 1-11 педагог-

організатор  

 

11 Дні спілкування з 

природою 

Грудень-

лютий 2021 

1-4 Вчителі 

початкових 

класів 

 

12 День зустрічі Весни   01.03.2021 1-11 Заступник 

директора з ВР, 

педагог-

організатор, 

класні керівники 

 

13 День екологічної 

спрямованості 

Конкурс еко-плакатів 

«Збережи природу!» 

02.03.2021 5-9 Ільїна Н.В.  

14 Всесвітній  День води 

Захист кдасних еко-

22.03.2021 1-9  

Класні керівники 

 



проєктів. 

 

 

 

15 Захист STEM-проєктів 

 

25.03.2021 5-9 вчителі хімії  

16 День птахів – еко-акція 

«Парад птахів» 

 

01.04.2021 4-9 учителі біології  

17 Конкурс знавців 

«Екологічні хрестики-

нулики» 

 

16.04.2021 5 Педагог-

організатор, 

учителі біології 

 

18 День здоров’я. Еко-похід. 07.04.2021 5-9 Соціальний 

педагог, 

заступник 

директора з ВР 

 

19 Стінний проект «Обіцянка 

Землі» 

16.04.2021 5-9 педагог-

організатор 

 

20 Конкурс еко-малюнка на 

асфальті 

 

21.04.2021 1-9 педагог-

організатор 

 

21 День ЗЕМЛІ. Фестиваль 

«Україна-сад» 

 

22.04.2021 1-9 заступник 

директора з ВР 

 

22 День сонця. Виготовлення 

колажів до Дня сонця 

 

03.05.2021 5-9 Учителі-

предметники, 

педагог-

організатор 

 

25 Заходи до 35-ї річниці 

аварії на ЧАЕС.(За 

окремим планом).Години 

спілкування «Дзвони 

Чорнобиля» 

26.04.2021 5-11 вчителі історії 

класні керівники 

 

14 Дні спілкування з 

природою 

березень-

травень 

1-4 Вчителі 

початкових 

класів 

 

17 Робота над проектом 

«ЕКО_марафон» 

Вереснь2020

-травень 

2021 

5-8 Заступник 

директора з ВР 

 

18 Загальношкільний збір 

макулатури 

квітень 1-11 Заступник 

директора з ВР, 

класні керівники 

 

19 Проведення місячника по 

благоустрою та 

озелененню території 

школи (висадка дерев, 

кущів, оформлення клумб) 

квітень 5-11 Класні керівники  

 

 



 

 

 

Морально-етичне виховання 
Виховні досягнення 

1. Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного 

виховання і художнього сприйняття дійсності. 

2. Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості. 

3.Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей. 

 

№ 

з/

п 

Заходи 
Дата 

проведення 
Клас Відповідальні 

Відмітк

а 

про 

викона

ння 

І семестр 

1 Відвідування театрів, 

музеїв, виставок тощо 

01.09.-

27.12.2020 

1 – 9 Класні керівники 

1-9 класів 

 

2 Нетрадиційне Свято 

Першого дзвоника 

01.09.2020 1 – 9 Гречановська І.В., 

заступник 

директора з НВР 

 

3 Конкурс малюнків на 

асфальті «Ми-пішоходи!»  04.09.2020 1-4 

Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

4 Конкурс фоторобіт 

«Маріуполь-моя Україна» 25.09.2020 5-9 

Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

5 Святкове експрес-вітання 

до Дня працівника освіти 02.10.2020 5-9 

Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

6 Всесвітній день усмішки. 

Онлайн-конкурс 

«Посмішка школи» 

02.10.2020 1-9 

Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

7 Виставка 

малюнків   «Чарівні 

фарби» до Дня художника 

11.10.2020 1 – 9, 

вчителі 

Свиридова А.А., 

педагог-

організатор. 

Дробязко О.Д., 

вчитель 

мистецтва 

 

8 Фестиваль «Вітання 

вільній Україні» 

14.10.2020 1-9 Гречановська І.В.  

9 Фестиваль Лимонів 10.11.2020 5-9 Казаку Т.В., 

вчитель 

французької мови 

 

1

0 

«День доброти». Рейд 

«Подарунки для тварин» 

13.11.2020 1-9 Класні керівники 

1-9 класів 

 

1

1 

Новорічні свята: 

- Свято до дня 

 

18.12.2020 

 

9 

Свиридова А.А., 

педагог-

 



Святого Миколая 

- Фестиваль «Зимова 

казка»  

18.12.2020 

 

організатор, 

Гречаноовська 

І.В., заступник 

директора з НВР 

1

2 

Робота шкільного 

лялькового театру 

«Балаганчик» 

Вересень-

грудень 2020 

5-9 Філатова О.В.  

1

3 

Робота над проєктом 

"HEART: зцілення та 

навчання за допомогою 

мистецтва" 

Вересень-

грудень 2020 

1 Добриція Л.О.  

1

4 

 

     

ІІ семестр 

1 Екологічний День 

Закоханих 

 5-9 Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

2 Святкове експрес-вітання 

до 8 Березня 

07.03.2020 5-9 Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

3 День сну. Піжамна 

вечірка 

12.03.2021 5-9 Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

4 День щастя. Уроки Щастя 19.03.2021 1-9 Желіба Н.В., 

заступник 

директора з НВР 

 

5 Виставка творчих робіт 

«Писанкове мереживо» 

28.04.2021 1 – 9 Філатова О.В.  

6 День творчості Конкурс 

еко-малюнка на асфальті 

21.04.2021 1-5 Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

7 День ЗЕМЛІ. Фестиваль 

«Україна-сад» 

 

22.04.2021 1-9 Гречановська І.В., 

заступник 

директора з НВР 

 

8 Виставка малюнків до 

Дня Матері «Матусині 

очі» 

11.05.2020 1-4 Добриця Л.О.  

9 День джинсів 

 

28.04.2021 4-9 Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

1

0 

День танцю- танцмарафон 29.04.2021 2-9 Малишев М., 

Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

1

1 

Веселковий тиждень 10.05-

14.05.2021 

1-9 Класні керівники 

1-9 класів 

 

1 Фестиваль французької 14.05.2021 5-9 Казаку Т.В.,  



2 культури «Французька 

весна в гімназії # 20» 

учитель 

французької мови 

1

3 

Шкільна НІКА-2021 28.05.2021 1-9 Гречановська І.В., 

заступник 

директора з НВР 

 

1

4 

Відвідування театрів, 

музеїв, виставок тощо 

13.01.-

29.05.2020 

1-9 Класні керівники 

1-9 класів 

 

1

5 

Нетрадиційне Свято 

Останнього дзвоника 

29.05.2021 1-9 Гречановська І.В., 

заступник 

директора з НВР 

 

1

6 

Випускний вечір Червень 2021 9 Яковлева Л.Л., 

кл.керівник 9 

класу 

 

1

7 

Робота шкільного 

лялькового театру 

«Балаганчик» 

Січень-

травень2021 

5-9 Філатова О.В.  

1

8 

Робота над проєктом 

"HEART: зцілення та 

навчання за допомогою 

мистецтва" 

Січень-

травень 2021 

1 Добриція Л.О.  

1

9 

 

     

 

 

Трудове виховання 

Виховні досягнення 

1.Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і 

держави 

2.Сформованість потреби в праці: 

 уявлення про значущість усіх видів праці; 

 уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати 

трудову діяльність; 

 навички самообслуговування, ведення домашнього господарства; 

 вміння доводити справу до логічного завершення; 

 уявлення про сучасний світ професій. 

3.Сформованість готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці: 

 знання основ економіки і ділової етики; 

 вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність; 

 сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість 

тощо. 

 навички складання основного та резервного професійного плану; 

 уявлення про принципи побудови професійної кар'єри. 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведен

ня 

Клас Відповідальні 

Відмітк

а 

про 

вико-



нання 

І семестр 

1 Робота над проєктом «Разом 

крокуємо до майбутнього» 

Вересень 

2020-

травень 

2021 

9 Яковлева Л.Л.  

2 Участь у конкурсі «Від 

освіти до кар’єри» на кращий 

план уроку / групової 

консультації щодо вибору 

освітньої та кар’єрної 

траєкторії для учнів 8-11 

класів ,організований  

Консультаційним  центром  

мережі EducationUSA . 

Липень-

серпень 

2020 

 Яковлева Л.Л.  

3  Створення професійного 

портфоліо кожного 

випускника. 

 

Вересень 

2020-

березень 

2021 

 Яковлева Л.Л.  

4 Участь в акції «Працюємо 

разом, радіємо разом» 

(прибирання, впорядкування 

шкільної території) 

18.09.-

10.11.2020 

5-9 Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

5. Виставка виробів із 

природного матеріалу та 

овочів «Дарунки пані Осені» 

24.09.2020 1 – 9 Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

6. Профорієнтаційна робота із 

залученням представники 

училищ, технікумів, вищих 

навчальних закладів, 

центром зайнятості 

01.09.-

27.12.2020 

9 Яковлева Л.Л.  

7. Акція “Книжкова лікарня” 09.12 – 

13.12.2020 

1-11 Анікіна Т.М.  

8. Майстерня Діда Мороза Листопад-

грудень 

2020 

1-9 Філатова О.В., 

вчитель 

трудового 

навчання 

 

9. Виготовлення подарунків до 

Дня Захисника України,  

до Дня збройних сил України 

14.10.2020 

06.12.2020 

1-9 Класоводи 1-4 

класів. 

Філатова О.В., 

вчитель 

трудового 

навчання 

 

10. 

 

     

11.  

 

    

ІІ семестр 



12. Профорієнтаційна робота із 

залученням представники 

училищ, технікумів, вищих 

навчальних закладів, 

центром зайнятості 

13.01.-

29.05.2021 

1-9 Яковлева Л.Л.  

13. Екскурсії на підприємства 13.01.-

29.05.2020 

1-11 Яковлева Л.Л.  

14. Психологічні заходи з 

профорієнтації учнів. 

Тестування, анкетування 

До 

29.03.2020 

9 Яковлева Л.Л.  

15. Виставка  малюнків 

«Професія моїх батьків» 

березень 1-4 Свиридова А.А., 

педагог-

організатор 

 

16. Виготовлення пташиних 

будинків 

Лютий-

березень 

2021 

3-9 Філатова О.В., 

вчитель 

трудового 

навчання, Ільїна 

Н.В., вчитель 

біології 

 

17. Творчий звіт по роботі над 

проєктом "Ярмарок 

професій" 

Травень 

2021 

9 Яковлева Л.Л.  

18. Прикрашаємо школу до Дня 

Закоханих, до Дня зустрічі 

Весни, до Дня Землі 

Лютий, 

Березень, 

Квітень 

2020 

5-9 Філатова О.В., 

вчитель 

трудового 

навчання 

 

19. Підсумки проекту «Від 

кісточки до дерева» 

Квітень 

2021 

1-4  Луковнікова Г.І.  

20. День Тіні (день, коли діти 

вирушають разом з батьками 

на роботу) 

27.04. 

2021 

5-9 Яковлева Л.Л.  

21. День навиворіт (батьки в 

ролі вчителів) 

01.04.2021 1-9 Гречановська 

І.В. 

 

22.  

 

    

23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родинно-сімейне виховання 

Виховні досягнення 

Сформованість соціально-комунікативних компетенцій: 
 єдність моральної свідомості та поведінки; 

 вмотивованість до національного та особистісного самовизначення; 

 готовність до моральних вчинків  та доброчинної діяльності на засадах 

гуманного ставлення до людей; 

 вільний моральний вибір; 

 навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим; 



 реалізація якостей суб’єкта громадянського суспільства; 

 збереження репродуктивногоздоров’я;  

 пріоритети подружнього життя, збереження та примноження сімейних 

традицій, забезпечення єдності поколінь; 

 гендерна культура. 

 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Дата  

проведення 
Клас Відповідальні 

Відмітк

а 

про 

вико-

нання 

1 День краси (за окремим 

планом) 
09.09.2020 1-9 

Свиридова А.А., 

педагог-організатор 

 

2 День рятівника (за окремим 

планом) 17.09.2020 1 - 9 

Гречановська І.В.  

 

 

3 День батька (листівки-

привітання) 

 

20.09.2020 1-9 

Класні керівники 1-9 

класів 

 

4 Міжнародний день громадян 

похилого віку 

01.10.2020 
1-9 

Гречановська І.В.  

5 Посвята у першокласники жовтень 1 Добриця Л.О.  

6 Всесвітній день усмішки. 

Онлайн-конкурс «Посмішка 

школи» 

02.10.2020 

5-9 

Свиридова А.А., 

педагог-організатор 

 

7 День доброти. Проєкт 

«Щаслива лапа» 

 

13.11.2020 

1-9 

Класні керівники1-9 

класів 

 

8 День толерантності 

«Толерантність-дорога до 

миру та співпраці» 

16.11.2020 

5-9 

Свиридова А.А., 

педагог-організатор 

 

9 День домашніх тварин. 

Проєкт «Щаслива лапа»  

 

30.11.2020 

1-9 

Свиридова А.А., 

педагог-організатор 

 

10 День людей з інвалідністю 02.12.2020  1-9 Гречановська І.В.  

11 День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

14.12.2020  

7-9 
Александрова О.В., 

вчитель історії 

 

12 День чаю (за окремим 

сценарієм) 

 

15.12.2020 

6 
Свиридова А.А., 

педагог-організатор 

 

ІІ семестр 

1 Міжнародний день «Дякую» 
11.01.2021 1-9 

Свиридова А.А., 

педагог-організатор 

 

2 День обіймів 
20.01.2021  

Свиридова А.А., 

педагог-організатор 

 



3 Година спілкування. 

Подорож  в  королівство  вві

чливості ,, Ввічливим 

і  чемним  будь  , 

про  культуру  не забуть” 

04.02.2021 1 – 4  Класні керівники 

 

4 День щастя 19.03.2021 1-9 Желіба Н.В.  

5 День Матері 09.052021 1-9 Класні керівники  

7 День сім’ї 15.05.2021 1-9 Класні керівники  

 

Правове виховання  

№ 

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Клас Відповідальні 

Відміт

ка 

про 

викон

ання 

1 Година  спілкування „Про  

необхідність  дотримання  

внутрішньошкільного  роз

порядку“. Вироблення 

загальних Правил 

03.09.- 

04.09.2020 

1 – 9 Класні керівники  

 

2 Профілактичні  бесіди  за 

участю представників 

ССД, сектору поліції, 

Шкільних офіцерів 

поліції   з  учнями. 

Засідання «Круглого 

столу». Суд честі – Рада 

профілактики 

01.09.-

27.12.2020, 3 

тиждень 

місяцю 

1 – 9 Гречановська І.В., 

заступник директора з 

НВР 

 

3 День Демократії (за 

окремим планом) 

 

15.09.2020 6-9 Александрова О.В.  

4 Участь в районних 

дитячих конкурсах з 

правової тематики 

01.09.-

27.12.2020 

9  Александрова О.В., 

вчитель права 

 

5 День толерантності (за 

окремим планом) 

16.11.2020 5-9 Свиридова А.А., 

педагог-організатор 

 

6 День дитини (за окремим 

планом) 

20.11.2020 1-9 Гречановська І.В., 

класні керівники 1-9 

класів 

 

7 Заходи в рамках 

Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства» (за 

окремим планом) 

25.11.-

10.12.2020 

1-9 Гречановська І.В., 

Свиридова А.А. 

 

8 День місцевого 

самоврядування 

07.12.2020 9 Александрова О.В., 

вчитель історії 

 

9 День боротьби з 

корупцією 

09.12.2020 5-9 Александрова О.В., 

вчитель історії 

 



10 Міжнародний день прав 

людини: години 

спілкування  

10.12.2020 1 – 9 Александрова О.В., 

вчитель історії 

 

11 Всеукраїнський тиждень 

права (за окремим планом) 

07.12 – 

11.12.2020 

1-9 

 

Александрова О.В., 

вчитель історії 

 

12 День безпеки учнів. Бесіди 

з попередження 

правопорушень перед 

канікулами 

23.10.2020 

24.12.2020 

1-9 Класні керівники 1-9 

класів 

 

13 Відвідування  

Юридичного університета 

03.09.-

27.12.2020 

8-9 Яковлева Л.Л.  

ІІ семестр 

1 Місячник правового 

виховання (за окреми 

планом) 

03.02 – 

28.02.2020 

1 - 9 Дмітрієва Л.О.  

2 Міжнародний день 

Безпечного інтернету  

09.02.2021 1 – 9 Марушина І.Г., 

вчитель інформатики 

 

3 Профілактичні  бесіди  за 

участю представників 

ССД, сектору 

поліції   з  учнями. Суд 

честі – рада профілактики 

13.01.-

29.05.2021,  

3 четвер 

місяця 

1 – 9 Гречановська І.В.  

4 Проект «Шкільний 

поліцейський» 

травень 1-9 Гречановська І.В.  

5 День безпеки учнів. Бесіди 

з попередження 

правопорушень перед 

канікулами 

26.03.2021 

21.05.2021 

1-9 Класні керівники 1-9 

класів 

 

 

 Превентивне виховання 

Термін 
№  

з/п 
Зміст роботи 

Відповідаль

ний 
Вихід 

Відмітка 

про вико 

нанння 

До 

04.09 
1. 

Збір інформації про дітей і 

підлітків, які не приступили до 

занять 1 вересня 2020/2021 

навчального року в гімназії-

школі№20  (з контингенту учнів 

школи), та  вжиття заходів   щодо 

залучення таких дітей до навчання. 

Гречановсь

ка І.В. 
Звіт 

 

Упродо

вж  

навчаль

ного 

року 

2. 

Систематичне доведення та 

роз‘яснення нових нормативно-

правових документів з питань 

профілактики злочинних проявів 

серед дітей та підлітків вчителям, 

батькам та учням 

Гречановсь

ка І.В. 

Класні 

керівники 

Інформ

ація 

 



Упродо

вж  

навчаль

ного 

року 

3. 

Співпраця з ССД, ювенальною 

поліцією, наркологічним кабінетом 

району з питань профілактики 

правопорушень, злочинів, 

бродяжництва та жебракування 

серед учнів. Складання та 

оновлення спільних планів роботи 

Гречановсь

ка І.В. 

План 

спільної 

роботи  

 

Упродо

вж  

навчаль

ного 

року 

4. 
Щоденний контроль за 

відвідуванням учнями школи  

Яковлева 

Л.Л. 

Класні 

керівники 

Журнал

и 

 

Упродо

вж  

навчаль

ного 

року 

5. 

Здійснення контролю за своєчасним 

виявлення та постановкою на облік 

неповнолітніх, схильних до скоєння 

протиправних дій 

Гречановсь

ка І.В. 

Інформ

ація 

 

Упродо

вж  

навчаль

ного 

року 

6. 

Складання та виконання планів 

індивідуальної роботи з дітьми, 

схильними до правопорушень, 

організацією їхнього дозвілля 

Гречановсь

ка І.В. 

Класні 

керіники 

Інформ

ація 

 

Упродо

вж  

навчаль

ного 

року 

7. 

Проведення профілактичних бесід з 

учнями щодо запобігання  

злочинності  

Класні 

керівники 

Записи 

в 

журнал

ах, 

інформ

ація   

 

Упродо

вж  

навчаль

ного 

року 

8. 

Своєчасне виявлення та постановка 

на облік сімей, у яких батьки 

(особи, які їх замінюють) не 

забезпечують необхідних умов для 

життя, навчання, виховання та 

розвитку неповнолітніх 

Гречановсь

ка І.В. 

Класні 

керівники 

Інформ

ація 

 

Упродо

вж  

навчаль

ного 

року 

9. 

Обговорення на нарадах при 

директорові питання щодо стану 

роботи з питань профілактики 

правопорушень, злочинів, 

бродяжництва та жебракування 

серед учнів навчальних закладів 

Гречановсь

ка І.В. 

Інформ

ація до 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 1 

 

Циклограма проведення основних тематичних місячників з виховної 

роботи на 2020-2021 н.р. 

 

Вересень Місячник Всеобучу та «Увага! Діти на дорозі!» 

 

Жовтень Місячник національно-патріотичного та громадянського 

виховання 

Листопад Місячник превентивного виховання та здорового способу 

життя 

Грудень Місячник правового виховання 

 

Січень Місячник Всеобучу, морально-етичного та естетичного 

виховання 

Лютий Місячник профорієнтації та трудового виховання 

 

Березень Місячник родинно-сімейного виховання  

 

Квітень Місячник екологічного виховання  

 

Травень Місячник військово-патріотичного виховання 

 

 

 

 

 

           Заступник директора  з ВР                            Л.М. Чернецька 

 

         

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


