
Директор школи

_________________А. КОСОВСЬКИЙ
ПЛАН

загальношкільних виховних заходів на 1 семестр 2022/2023 н. р.
Числа 
місяця

Тематика Назва заходу Відповідальні

ВЕРЕСЕНЬ
сходинка формування здорового способу життя та основ безпеки життєдіяльності 

«ЗДОРОВ'Я - НЕ ВСЕ, АЛЕ БЕЗ НЬОГО ВСЕ - НІЩО»
01.09-
04.09

Тиждень знань «Ми 
поспішаємо до школи»

Свято знань. Урок на тему «Ми українці: честь і слава незламні». День 
знань про БЖ. Проведення інструктажів та бесід з учнями щодо правил 
з техніки безпеки, охорони життєдіяльності учнів під час освітнього 
процесу. Практичні тренування «Дії у разі сигналу «Повітряна тривога» 
Виставка-порада «Книги, які розширюють світогляд».

ЗНР, ЗВР, педагог-організатор 
Класні керівники
Вихователі

Бібліотекар

05.09-
11.09

Олімпійський тиждень 
здоров’я «Спортом займатися — 

здоров’я набиратися»

Відкриття Олімпійського тижня. Олімпійський день бігу «Фізкультуру 
люблять всі: і дорослі, і малі» (7-11 кл.) Заходи з нагоди відзначення 
Дня фізичної культури і спорту.
Інформаційний бюлетень «Спорт - модно, здорово, захопливо». 
Година інформування до Міжнародного дня грамотності (08.09) 
«Грамотність - запорука успіху людини».
Всесвітній день боротьби з тероризмом (11.09)

Вчитель фізичного виховання 
Педагог-організатор

Бібліотекар
Класні керівники

12.09-
18.09

Тиждень безпеки «Збереження 
життя під час воєнного стану»

Лекції та бесіди з учнями «Територія дитячої безпеки».
Перегляд відеороликів та презентацій «Небезпека під час воєнного 
стану»
Міжнародний день демократії (15.09)
Вибори Президента учнівської ради

Соціальний педагог 
Практичний психолог 
Класні керівники

Педагог-організатор
19.09-
25.09

Тиждень миру «Хочемо жиги 
беї війни!»

Заходи до Міжнародного дня миру «Нам не потрібна війна» 
Акція «Парасольки миру»
Проведення тематичних екскурсій в краєзнавчий музей «Пам’ятаємо! І 
знов перемагаємо!»
Літературно-патріотична година «Подвиг партизанів - подвиг заради 
майбутнього» 9-1 Ікл.
«Ні - жахливій війні!» (До міжнародного Дня миру).

Педагог-організатор,
Класні керівники

Вчитель історії

Бібліотекар
ЖОВТЕНЬ

сходинка національно-патріотичного виховання 
«У ЄДНОСТІ МОГУТНІСТЬ І СИЛА УКРАЇНЦІВ!»

26.09-
02.10

Тиждень шкільної бібліотеки 
«Бібліотека Нової української 
ніколи -простір для освітніх 
можливостей кожного учня» 

Тиждень туризму та географи

Місячник шкільної бібліотеки «В нас єдина мета - Україна свята, 
нездоланна ніким і ніколи»
День благодійності до Дня людей похилого віку «Поважаймо старість 
словом і ділом» (01.10)
Міжнародний день боротьби проти насилля (02.10). Години 
спілкування: «Насилля в сім'ї як соціальна проблема», «Як захистити 
себе від насилля в сім'ї», «Життя без насилля»
День учителя (святковий концерт, самоврядування у школі)

Бібліотекар

Педагог-організатор

Класні керівники

Учнівське самоврядування

03.10

09.10

Тиждень біології Просвітницько-профілактичні заходи на тему: «Торгівля людьми або 
«біле рабство»
Профілактичні бесіди «Як зміцнити імунітет», «Фрукти й овочі для нас 
вірні друзі повсякчас»
Рекламна акція «Ми знаємо, де застосувати всі наші здібності й 
таланти» - презентація гуртків

Вихователі

Вчитель біології

Керівники гуртків

10.10

16.10

Тиждень вшанування мужності 
і героїзму захисників 

незалежності України «Коза
цька держава - наша гордість і 

слава»

Зустріч з учасниками російсько-української війни «Герої XXI століття» 
Єдина виховна година до Дня захисників та захисниць України «Рідна 
земле моя, ти козацькою славою щедра».
Спортивна розвага «Козаком не просто стати, спорт потрібно 
поважати» присвячена Дню українського козацтва 
Книжкова виставка «Народу вірнії сини».

Педагог-організатор
Класні керівники

Вчитель фізичної культури

Бібліотекар
17.10-
23.10

Тиждень національної 
свідомості «Прийди до серця, 
Україно, благослови добром 

мене...»

Інформаційно-пізнавальні години «Українцями звемося і цим іменем 
гордимося».
Години спілкування: «Козацька держава - наша гордість і слава», «Я - 
громадянин і патріот держави». «Народ України - єдине джерело 
державної влади», «От де, люди, наша слава, слава України».

Класні керівники

24.10

30.10.

Тиждень педагогічної 
майстерності вихователів

Тиждень трудового та 
профорієнтаційного виховання 

«У праці життя і краса 
людини»

Години мужності присвячені визволенню України від німецько- 
фашистських загарбників «Цих днів не змовкне слава».
Година спілкування «Людина для професії чи професія для людини», 
Операція «Чисте подвір’я - чиста Земля».
Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва «Своїй маленькій 
батьківщині даруємо частинку душі!».
Бесіди з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул.

Класні керівники

Учнівське самоврядування
Керівники гуртків

Класні керівники
ЛИСТОПАД 

сходинка морально-етичного виховання 
«ДО СЕРЦЯ ЙДЕ ЛИШ ТЕ, ЩО ЙДЕ ВІД СЕРЦЯ»

31.11-
06.11

Осінні канікули Канікули (за окремим планом).

07.11-
13.11

Тюодень української писемності і 
мови «Плекаймо рідну мову»

Мовні забавлянки «Найдзвінкіше слово рідне» (До Дня української 
писемності та мови).
День української писемності та мови (заходи за окремим планом) 
Виховні години «Мова - ДНК нації»

Бібліотекар

Вчителі української мови
Класні керівники

14.11 Тиждень толерантності і добрих 
справ «Толерантність-

До Міжнародного дня толерантності (по класах 16.11)
Правознавча абетка «Стосунки рівності та поваги» до Міжнародного

Вихователі, класні керівники 
Вчитель правознавства



Бесіди, зустрічі з працівниками міліції, соціальних служб 
«Твоя відповідальність перед законом»

ЗДВР, соціальний педагог

21.11-
27.11

Тиждень історичної пам'яті

Тиждень соціально- 
психологічної служби

Заходи щодо відзначення Дня гідності і свободи (21.11)за окремим 
планом)
День Пам’яті жертв Голодомору 23.11 (заходи протягом тижня)
Декада антиалкогольної, антитютюнової та антинаркотичної
залежності «Якщо хочеш бути здоровим - будь!»
Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» (за окремим планом)

Вчитель історії, класні 
керівники, педагог-організатор

Соціальний педагог, психолог

ГРУДЕНЬ
сходинка правової освіти і превентивного виховання 

«ДІТИ В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ»
28.11—
04.12

Тиждень інформатики Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»
Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Урок-тренінг «Маршрут безпеки».

Практичний психолог, 
соціальний педагог, 
вчитель основ здоров’я, 
класні керівники

05.12-
11.12

Тиждень правових знань 
Тиждень військово-нагрідггичного 
виховання та юного захисника 
України «Українська армія — 
школа гарту і мужності»

Всесвітній День волонтера (05.12) Ярмарок «Для доброго діла» 
Години спілкування: «Чи можуть бути права без обов’язків?» (До 
Міжнародного дня прав людини).
Брейн-ринг на правову тематику «Правові орієнтири» (9-1 Ікл) 
Урок мужності до Дня Збройних Сил України.
Спортивно-розважальна програма для учнів 9-11 кл. «Від прадіда до 
сина - здорова й сильна Україна».

Педагог-організатор 
Вихователі

Вчитель правознавства 
Класні керівники
Вчитель фізкультури

12.12-
18.12

Методичний тиждень вчителів 
природничо-математичних 

дисциплін

Андріївські вечорниці «Андрію, Андрію подаруй мені надію» 
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС «Чорні крила біди» (14.12) 
Інтелектуальне кафе «День Наума-розумника» (14.12)

Педагог-організатор
Вихователі

Вчителі-предметники
19.12-
23.12

Тиждень народних традицій та 
звичаїв «На світі с одна країна, 

яку люблю, це - Україна»

Фотовиставка «Збережемо народні традиції»
Заочна подорож «Духовна криниця українських традицій» 
Підготовка до святкування Нового року та Різдвяних свят. 
Конкурс новорічних Різдвяних віночків, вітальних газет 
Новорічна святково-розважальна програма.

Класні керівники

Педагог-організатор

24.12-
10.01

Новорічно-різдвяні свята Зимові канікули (за окремим планом) (вітальна акція волонтерської 
команди до Різдва Христового )

Педагог-організатор,
самоврядування школи


