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Організація виховного процесу 

Княгининської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

у 2021-2022 н.р. 
№з/п Зміст виховних заходів Термін 

проведення 
Відповідальні 

 

 

1. 

Підготовка і проведення Свята 1-го 

шкільного дзвоника. День знань. Перший 

урок  

 

25.08.-01.09. 

Адміністрація школи 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

2 Анкета-скарбничка 

Думаю,мрію,пропоную,можу виконати. 

Вересень -

Січень 

Учнівська рада школи 

3. Бесіда  «Дорога до школи і додому» 

 

01.09.-05.09. Класні керівники 

Класоводи 

4. Організація учнівського самоврядування, 

ДО. 

06.09.-12.09. Педагог-організатор 

Класні керівники 

5. 21 вересня. Міжнародний день миру.  

Акція «Миру тобі,Україно моя!» 

 

13.09 – 19.09. 

Учнівське самоврядування. 

Дитяче об’єднання «Пролісок» 

 Класні керівники. 

6. 22 вересня - День партизанської слави. 

Патріотичні години «Промінь 

партизанської слави» Книжкова виставка в 

шкільній бібліотеці «Збережемо пам’ять 

про мужність» 

20.09. – 26.09. 

 

 

 

Класні керівники 

Вч.історії  

 

 

Бібліотекар 

7 Моніторингове дослідження з питань 

профілактики правопорушень та насилля 

серед неповнолітніх та молоді у період 

розповсюдження психологічних проблем 

пов’язаних із соціально-політичною 

ситуацією в країні. Анкетування. 

Жовтень Практичний психолог 

  

8. 1-жовтня – Міжнародний день людей 

похилого віку. День ветерана. 

(Години спілкування, бесіди)  

Урочистості з нагоди професійного свята – 

Дня працівників освіти. «Ми вам даруємо 

тепло своїх сердець» 

27.09.-03.10. 

 

Класні керівники 

Класний керівник 11 класу, 

вч.музики  

9 2 жовтня – Всесвітній день посмішки. 

Міжнародний день проти насилля. – 

шкільний радіовісник «Я обираю життя 

без насилля»  

Урок доброти до всесвітнього дня 

тварин(4 жовтня). 

 

04.10.-10.10. Практичний психолог 

 

 

Класні керівники 

 

10 14 жовтня - День українського козацтва. 

День Захисника України. Урочистості з 

нагоди річниці створення УПА. «Рідна 

земле моя,ти козацькою славою щедра»  

Сюжетно-рольова гра «Козацькому роду 

нема переводу» 

Квест «Ми нащадки козаків»  

10 жовтня - Всесвітній день психічного 

11.10.- 17.10 Вч.історії. 

Вчитель музики. 

Класний керівник 3 класу. 

Педагог-організатор 

 

 

Класний керівник 6 класу. 

 

https://naurok.com.ua/scenariy-svyata-do-dnya-vchitelya-mi-vam-daruemo-teplo-svo-h-serdec-47381.html
https://naurok.com.ua/scenariy-svyata-do-dnya-vchitelya-mi-vam-daruemo-teplo-svo-h-serdec-47381.html


здоров’я – Пізнавально-ігрова програма 

“Здоров’я не купиш – його розум дарує!” 

1-4 класи 
 

Практичний психолог 

11 Свято осені «Осінні барви». 

Профілактика правопорушень серед 

учнівської молоді. 

 

18.10.- 24.10. Вч.біології , класний керівник 7 

класу 

Кл.керівники 

 

 

12. Організація безпечного відпочинку дітей 

під час канікул.(Бесіди,інструктажі). 

 

25.10.-31.11. Кл.керівники 

 

13. Презентація класного колективу «Будьмо 

знайомі: ми-5 клас!» 

Виховна година «Продукти харчування-

наші друзі й вороги». 

01.11-07.11. Кл.керівник 5 кл 

 

 

Кл.керівник 10 кл 

14. День слов’янської писемності. 

« А рідна мова й Україна – 

це найдорожче, що в нас є!» 

Флешмоб. Вікторини,конкурси.  

13 листопада Всесвітній день доброти. 

Радіолінійка «Від щирого серця даруймо 

доброту» 

Година спілкування «Батьківщина 

починається з тебе» 

 

08.11.-14.11. Вч.укр. мови та літ-ри . 

 

 

Учнівське самоврядування. 

 Дитяче об’єднання 

«Пролісок». 

 

Класний керівник 2 класу. 

 

15. 

 

16 листопада- Міжнародний день 

толерантності. 

Відеоролик «Толерантність людини - 

найважливіша умова миру і злагоди у 

світі» 

Виховна година до дня толерантності «Ми 

різні і ми рівні» 

Тренінг «Пізнай себе та інших 

людей»(7кл.)  

20 листопада – Всесвітній день дитини.  

Радіопрограма «Весела перерва» 

21 листопада-День Гідності і Свободи  
«Гідність і Свобода – невід'ємні складові 

нашої ДНК».Флешмоб. 

 Тренінгове заняття «Простір 

толерантності» 11 клас 

 Інтерактивне заняття «Умій дружити»1,2 

класи  

 

15.11.-21.11. Учнівське самоврядування  

Практичний психолог. 

Вч.історії 

Дитяче об’єднання 

«Пролісок». 

Соціальний педагог 

 

 

Педагог-організатор 

Учнівське самоврядування 

 

 

 

 

Практичний психолог 

16. День пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій в Україні. 

Година історичної пам’яті  «Пам’ять живе 

у наших серцях…» 

Акція «Запалімо свічу!». 

Відкриття  акції «16 днів без насилля» 

 

22.11-28.11. Вч.історії 

Учнівське самоврядування 

 

 

 

Практичний психолог 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/gidnist-i-svoboda-nevidyemni-skladovi-nashoyi-dnk
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/gidnist-i-svoboda-nevidyemni-skladovi-nashoyi-dnk
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/gidnist-i-svoboda-nevidyemni-skladovi-nashoyi-dnk
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/gidnist-i-svoboda-nevidyemni-skladovi-nashoyi-dnk


17. 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом . Тренінги. Бесіди. 

5 грудня Міжнародний день волонтерів 

Круглий стіл «Бути волонтером: добра 

воля, поклик серця чи запит сучасності»  

Виховна година «Здоров’я-це наше життя» 

29.11. – 05.12. Вчитель ОБЖ. 

 

 

Учнівське самоврядування  

 

Класний керівник 4 класу. 

 

18. 6 грудня День Збройних Сил України 

Година громадянськості «Маю честь 

Вітчизну захищати»  

9 грудня Міжнародний день пам’яті жертв 

геноциду. 

10 грудня. День прав людини.  

Акція «Права дитини». 

Виховна година «Знай свої права,дитино» 

 

06.12.-12.12. 

 

Вч.історії 

Вч.права.  

Класний керівник 9 класу. 

Учнівське самоврядування  

 

 

Класний керівник 1 класу. 

 

 

19. 

Андріївські вечорниці. 

Підготовка і проведення свята для 

молодших школярів  

“Іде  Святий Миколай,ти добром його 

стрічай” 

Тренінгове заняття зі зниження шкільної 

тривожності 5 клас  

 

13.12.-19.12. 

 

Класний керівник 8 класу 

Вч. музики. 

Кл.керівники 1-4 класів 

 

 

 

Практичний психолог 

20. Підготовка і проведення новорічно-

різдвяного свята. «Новорічно-різдвяні 

віншування» 

 

20.12.-29.12. 

 

 

Вч. музики. 

Кл.керівники 

21. 

 

 

Організація безпечного відпочинку дітей 

під час зимових 

канікул.(Бесіди,інструктажі). 

 

 

01.01.-10.01. Класні керівники. 

 

 

22. Інсценізація народних традицій та обрядів 

« Різдвяна зірка».  «Котить селом коляда» 

21 січня- Міжнародний день обіймів. 

Акція «Подаруй обійми» 

День Соборності України. Флешмоб 

«Соборна мати Україна – одна на всіх, як 

оберіг» 

 

17.01.-23.01. Класні керівники. 

Дитяче об’єднання «Пролісок» 

Учнівське самоврядування 

23. 27 січня День памяті жертв Голокосту. 

Тематичні уроки, круглі столи. 

Пам’яті героїв Крут. 

Віртуальна подорож у часі «Понад 

Крутами вічність сурмить» 

Свято-подорож «Мій рідний краю,моя 

Україно,найкраще місце на землі» 

 

 

24.01.-30.01. Вч.історії  

 

 

 

 

 

Класний керівник 5 класу 

24. Тренінгове заняття на створення 

позитивної комфортної атмосфери в 

колективі. 

 

31.01.-06.02. Педагог-організатор  

 

https://www.schoollife.org.ua/530-2017/
https://www.schoollife.org.ua/530-2017/
https://naurok.com.ua/multimediyna-prezentanciya-do-vihovno-godini-na-temu-soborna-mati-ukra-na-odna-na-vsih-yak-oberig-47239.html
https://naurok.com.ua/multimediyna-prezentanciya-do-vihovno-godini-na-temu-soborna-mati-ukra-na-odna-na-vsih-yak-oberig-47239.html


25. День Святого Валентина . Святкова 

радіолінійка.Виготовлення валентинок. 

День безпечного інтернету. 

Проведення циклу бесід «Ти –будівник 

свого життя , творець свого щастя !» 

 з програми «Безпечна поведінка в 

інтернеті» 

Літературний калейдоскоп «З Україною у 

серці» 

 

07.02.-13.02. Учнівське самоврядування  

 

Соціальний педагог 

 

 

 

 

 

Класний керівник 8 класу. 

26. День вшанування пам’яті воїнів, загиблих 

на території інших держав.Інформаційні 

хвилинки. 

Оформлення вітальних листівок. 

20 лютого. День Героїв Небесної Сотні. 

«Герої не вмирають…Просто йдуть..»  

Флешмоб . «Зав’яжи стрічку пам’яті на 

честь Героїв Небесної сотні». 

Міжнародний день онкохворої дитини  

Акція «Надія є!»  

 

14.02.-20.02. Вч.історії 

Кл.керівники 

Учнівське самоврядування  

 

 

 

 

 

Практичний психолог 

27. 21лютого-Мiжнародний день рiдної мови. 

22 лютого. Міжнародний день підтримки 

жертв злочинів. 

Тренінг «Спілкування між 

однолітками»(8кл) 

 

21.02. – 27.02. Вч.укр. мови та літ-ри.  

Учнівське самоврядування  

Класні керівники 

Педагог-організатор  

 

 

28. 1 березня День «Ноль дискримінації». 

Радіолінійка «Ми-рівні» 

Бесіди, круглі столи. 

Міжнародний жіночий день. Розважальна 

програма. 

Тренінг «Як стати лідером?» 

 

28.02. – 06.03. 

 

Соціальний педагог  

Класний керівник 10 класу 

 

 

 

Педагог-організатор  

 

29. Шевченківські дні  в школі. «Вічне слово 

Великого Кобзаря». 

07.03. – 13.03. 

 

Класні керівники  

Вч.укр. мови та літ-ри.  

 

30. 20 березня Міжнародний день щастя. 

Створення ролика «Щастя-це…» 

 Круглий стіл «Світ професій» 

Виховна година «Що таке щастя? Сім 

кольорів щастя» 

 

14.03. – 20.03. Учнівське самоврядування, 

ДО. 

Кл.керівник 11 кл 

 

Кл.керівник 7 кл 

31. Міжнародний день пам'ятi жертв рабства 

тa трансатлантичної работоргівлі. 

Інформаційний бюлетень.  

Рольова гра на розвиток комунікативної 

компетенції «Бесіда з директором». 

 

21.03 - 27.03.  Соціальний педагог 

Практичний психолог 

 

Учнівське самоврядування 

 

32. Організація безпечного відпочинку дітей 

під час весняних 

канікул.(Бесіди,інструктажі). 

 

 

28.03.-03.04. Класні керівники  

 

 



33. 7 квітня Всесвітній день здоров’я. 

Спортивний флешмоб. 

Інтелектуальна гра « Хто зверху»  

Творча галерея «Ми за здоровий спосіб 

життя» 

 

 

04.04.-10.04. Вч.фізкультури . 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники. 

Кл.керівник 9 кл 

Соціальний педагог 

34. Акція «Шкільне подвір’я»  

Рольова гра «Якби я був Президентом 

школи». Вибори голови учнівської ради 

школи. 

16 квітня-День довкiлля 

 

 

11.04.-17.04 Учнівське самоврядування 

35. 22 квітня-День землі. 

(Бесіди,диспути, 

Річниця  бою УПА під Гурбами.  

 

18.04.-24.04. Вчителі біології та географії. 

Кл.керівники 

Вч.історії 

36. 26 квітня День скорботи, приурочений 

річниці катастрофи на ЧАЕС. Година 

пам’яті «Відлуння Чорнобильських 

дзвонів у серці народу живе» 

Упорядкування обеліска та могили 

невідомого солдата. 

Свято української народної пісні. 

 

25.04.-01.05. Вч.історії 

Учнівське самоврядування 

Волонтерський загін 

 

 

 

Кл.керівник 3 кл 

37. День Пам’яті та примирення. Година 

пам’яті «Пам’ятаємо минуле заради 

майбутнього». Мітинг-реквієм.  

Флешмоб «Квітка пам’яті». 

Свято матері «Любій матусі» 

 

02.05. – 08.05. Адміністрація школи 

 

 

Учнівське самоврядування 

Класний керівник 2 класу 

 

38. 15 травня - Міжнародний день сім’ї 

 

 

09.05.-15.05. Психологічна служба 

39. 21 квітня - День Європи, Вcесвітній день 

культурної різноманітності в iм'я діалогу і 

розвитку. 

19 квітняДень вишиванки. 

Патріотичний флеш-моб. 

Заняття з елементами тренінгу «Здоровим 

бути модно»  

 

Свято Букварика «Прощавай, букварику!» 

 

16.05 –22.05. Кл.керівники,вч. 

географії,іноземної мови 

Учнівське самоврядування 

Соціальний педагог 

 

 

Класний керівник 1 класу  

 

40. Свято останнього шкільного дзвоника. 

«Прощавай, початкова школо»  

 Ранок для четвертокласників. 

 

 

23.05-31.06 Адміністрація школи 

Класний керівник 4 класу  

 

41. Урочистості з нагоди вручення документів 

про освіту . 

 

 

червень Адміністрація школи 



 


