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Вересень – місячник безпеки дорожнього руху 

Модуль «Ціннісне ставлення до людей» 

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДАТА ВІДПОВІДАЛЬНІ 
✓  

Тиждень знань «Ми поспішаємо до школи!» 

 1 вересня – День Знань; 

 Нетрадиційне свято Першого дзвоника «День знань» (1, 11 класи); 

 Перший урок «30 кроків вперед» (2-10 класи); 

 Профілактичні заходи з ПДР у рамках Всеукраїнської акції «Увага! Діти на 

дорозі!»(1-11 класи): 

 Презентація тематичної літератури «Дорожня грамота»; 

 Виготовлення схеми маршруту «Мій шлях до школи і додому»; 

 Робота учнівського самоврядування «Акваріум ідей». 

 Створення загону ЮІР, організація роботи загону 

 Динамічні перерви 

 

 

01.09.21 

03.09.21 

 

 

Швед О.С. 

Класні керівники 

Сташевська Н.С. 

 

Бібліотекар 

Кл.кер. 

Швед О.С. 

 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 

 

Олімпійський тиждень «Бути здоровим – це модно!» 

 08 вересня – Міжнародний день грамотності; 

 10 вересня – День різнокольорових букетів 

 12 вересня – День українського кіно 

 Відеолекторій «Шедеври українського кіно» 

 12 вересня – День фізичної культури і спорту; 

 Презентація літератури «Абетка здоров’я»(1-11класи); 

 Фотовиставка «Спорт у нашій школі» (1-11 класи); 

 Зустріч із шкільною медсестрою «Культура харчування»(3-5 класи); 

 Тести з проблем паління, наркоманії та алкоголізму (8-9 класи); 

 Відеолекторій «Правда про алкоголь» (10-11 класи); 

06.09.21. 

10.09.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вч. укр. мови та літ 

Кл. керівники 

Вч. мистецтва 

бібліотекар, 

Сташевська Н.С.Швед О.С. 

учителі фізкультури 

 

Шк.медсестра 

Психолог 

 

 



                           

 

 Олімпійський урок «Швидше! Вище! Сильніше!»(1-11 класи); 

 Створення нового складу рою Всеукраїнської гри Сокіл «Джура», . 

 Динамічні перерви 

 Розробка планів превентивного виховання 

 Проведення батьківських зборів 

 

 

 

 

 

Сташевська Н.С., Швед О.С. 

Радченко К.О.Фещина С.В. 

Швед О.С. 

Сташевська Н.С., кл.кер. 

Тиждень профілактики булінгу 

 Заходи до Тижня профілактики Булінгу 

 15 вересня – День народження Google; 

 Лекція «Google — найбільша пошукова система» 

 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару; 

 Інформаційна хвилинка «Особливості озонового шару» 

 19 вересня – День народження смайла; 

 Пізнавально-розважальний захід (5-6кл.) 

 20 вересня – Всенародний день батька; 

 Шкільна кіностудія «Дякую, тату» 

 Організація передвиборчої кампанії з виборів президента школи 

 Динамічні перерви 

13.09.21. 

17.09.21. 

Радченко К.О.Фещина С.В. 

Вч.інформатики 

 

Вч.біології 

 

 

Кл. керівники Швед О.С. 

Сташевська Н.С. 

 

Швед О.С. 

Радченко К.О.Фещина С.В. 

 

Тиждень «Сторінками історії» 

 21 вересня – Міжнародний день миру; 

 22 вересня – День партизанської слави; 

 Екскурсії до музею, перегляд експозиції . 

 27 вересня – Всесвітній день туризму; 

 Відеоролик «Улюблені місця в Україні» у рамках флешмобу 

#МандруйУкраїною2021 

 Фотовиставка до Всесвітнього дня туризму «Я подорожую!!!»(1-11 класи);  

 Підготовка до Дня освітян; 

 Динамічні перерви 

20.09.21. 

24.09.21. 

Сташевська  Н.С. Швед О.С. 

Кл.керівники 

Вч. Історії 

 

Вч.географії  

 

 

Швед О.С., Сташевська Н.С. 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. Швед О.С. 

 



                           

 

Жовтень – Місячник національно-патріотичного виховання 

Модуль «Ціннісне ставлення до себе» 
Тиждень «Даруємо радість» 

 30 вересня – Всеукраїнський День бібліотек; 

 Орієнтовні заходи до Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 2021   

Проєкт « Краєзнавство в шкільній бібліотеці:традиції та цінності» : 

 Оформлення книжково - тематичного  стелажа «Наш краю рідний, 

Україно!». 

 Книжково -  ілюстративна виставка  «Шепетівска.- місто надій»; 

 Інтерактивний кардмейкінг «Моя Шепетівка» 

 1 жовтня – Міжнародний День музики та людей похилого віку; 

 Привітання вчителів-пенсіонерів з Днем учителя «Вітаємо!!!»;  

 Відеопривітання до Дня освітян  «Учитель – ім’я особливе!!!» (1-11 класи); 

 2 жовтня – міжнародний день ненасильства 

 День учнівського самоврядування. Перерва честі 

 Динамічні перерви 

27.09.21. 

01.10.21. 

Бібліотекар, кл.керівники 

 

 

 

 

 

 

Сташевська Н.С. 

Швед О.С. 

Вч.музики 

Швед О.С. 

Сташевська Н.С. 

Фещина С.В., Радченко К.О. 

 

 

Тиждень правознавства 

 «На паралельних дорогах прав та обов’язків» 

 4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин»; 

 Фотовиставка до Всесвітнього дня захисту тварин «Наші улюбленці!!!»  

(1-11 класи). 

 «IV Всеукраїнський урок доброти» про гуманне та відповідальне 

ставлення до тварин (1-11 класи). 

 Свято «Панна Осінь!» 

 Динамічні перерви 

 

04.10.21. 

08.10.21. 

Кл.керівники 

Швед О.С. 

 

Кл.керівники 

 

Вч. музики Швед О.С. 

Швед О.С. 

Фещина С.В., Радченко К.О. 

 

 



                           

 

 

Тиждень українського козацтва 

«Козацькими стежками» 

 Презентація літератури «З історії козацтва» (1-11класи); 

 14 жовтня - День українського козацтва; 

 14 жовтня – Свято Покрови Пресвятої Богородиці 

 14 жовтня – День захисника України; 

 Відеопривітання для захисників України «Дякуємо за Вашу мужність!» 

 Вікторина «Гортаючи сторінки історії» (5-9 класи); 

 Відеолекторій на козацьку тематику «Як козаки кашу варили»; 

 Фестиваль «Нащадки славних козаків» (1-11 класи); 

 Змагання з настільного тенісу «Як козаки в теніс грали»; 

 12 жовтня – День Колумба 

 Заходи до  Всесвітнього дня психічного здоров’я 

Динамічні перерви 

11.10.21. 

13.10.21. 

Заступник директора з НВР, 

бібліотекар,  

учитель історії, 

педагог-організатор, 

учитель фізкультури, 

 

 

 

 

Пристайчук О.Є. 

Радченко К.О., Фещина С.В. 

Швед О.С. 

Фещина С.В., Радченко К.О. 

 

Тиждень профорієнтації  

«Цікавий світ професій» 

 Презентація літератури «Абетка працевлаштування» (5-11класи); 

 Конкурс дитячих малюнків «Моя майбутня професія!» (1-4 класи); 

 Тести на профорієнтацію (8-9 класи); 

 24 жовтня - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День 

ООН); 

 Інформаційна хвилинка « День ООН» 

 Перерва честі (підсумки жовтня) 

 31 жовтня - Хелловін; 

 Конкурс-виставка «хелловінських» гарбузів (5-9 класи); 

 Класні години «Будь безпечний на канікулах» 

 Розробка плану осінніх канікул (25.10.21.-29.10.21). 

 Динамічні перерви 

18.10.21. 

29.10.21. 

Бібліотекар, 

 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 

 

Сташевська Н.С. 

Швед О.С. 

 

Кл.керівники 

Сташевська Н.С. Радченко 

К.О.Фещина С.В.Швед О.С. 

 



                           

 

Листопад – місячник філологічної просвіти 

Модуль «Ціннісне ставлення до суспільства і держави» 

Тиждень класного керівника 

«Найкращі шкільні батьки» 
 

 Опитування «Для мене найкращий класний керівник – це …»; 

 Перевірка зовнішнього вигляду  підручників. 

 Динамічні переви 

 

 

 

01.11.21.  

05.11.21 

 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

учнівське самоврядування, 

педагог-організатор, 

класні керівники 

 

 

 

Тиждень української мови та писемності 

«Мій рідний край, моя земля» 

 Презентація літератури «Новинки сучасної літератури» (1-11 класи); 

 9 листопада – День української писемності та мови; 

 Оформлення арт-простору  розмальовками « В гостях у мови» (1-4 

класи); 

 ХХІ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності (6-11 класи); 

 Квест-батл між учнями 10 кл. «Мовознавча країна»; 

 Робота над проєктом «Мова наша – серце наше» (вч. мови.)   

 Конкурс знавців рідної мови імені П.Яцика; 

 Шкільний етап Всеукраїнського конкурсу ім. Т.Г.Шевченка; 

 13 листопада Всесвітній день доброти 

 Засідання учнівського парламенту 

 Засідання кіноклубу 

Динамічні перерви 

08.11.21. 

12.11.21 

Бібліотекар,  

класні керівники, 

учителі української мови та 

літератури,  

Швед О.С. 

Сташевська Н.С. 

учнівське самоврядування 
 

Радченко К.О. 

Швед О.С. 

Сташевська Н.С. 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 
 

 

 



                           

 

Тиждень толерантності 

«Школа – майданчик толерантності» 
 16. Листопада День гудзика 

 16 листопада – Міжнародний День толерантності; 

 Тестування на визначення рівня толерантності» (5-11 класи); 

 Бесіда «Ми різні, але ми – рівні. Принцип толерантності» 

 18 листопада – Міжнародний День відмови від паління; 

 Виступ шк.самоврядування до Міжнародного Дня відмови від паління 

«Спасибі – Ні!!!»; 

 Відеолекторій «Правда про тютюн» (8-9 класи); 

 20 листопада – Всесвітній день дитини; 

 21 листопада – День Гідності і Свободи; 

 Виховна година за темою «Слава Вам, герої»; 

 Виставка малюнків та стіннівок «Вічна пам'ять героям Майдану» 

 Засідання кіноклубу 

Динамічні перерви 

15.11.21. 

19.11.21. 

 

Фещина С.В. 

Кл.керівники 

 

Швед О.С. 

 

Шк.медсестра 

Радченко К.О. 

Сташевська Н.С. 

Кл.керівники 

Вч.образотв.мист. 

 

Сташевська Н.С. 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 

 

 

Тиждень пам’яті жертв Голодомору 

«Ті дні  страшні у пам’яті народній» 

 23 листопада День акварелі 

 27 листопада День пам’яті жертв Голодоморів 

 Презентація літератури «Тільки пам'ять не сивіє…»(1-11 класи); 

 Акція «Грані добра»  

 Акція «Запали свічку», «Чорна стрічка»  до Дня Голодомору; 

 Відеолекторій  «Технологія геноциду», «Штучний голод» (1-9класи); 

 27 листопада – Всесвітній день інформації; 

 Тренінг «Безпечні соціальні мережі» 

22.11.21. 

26.11.21. 

 

 

Бібліотекар,  

класні керівники,  

учитель історії  

 

Швед О.С. 

Фещина С.В. 

 



                           

 

  Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (за 

окремим планом) з 25.11.2021 по 10.12.2021 
 Перерва честі 

 

 

Сташевська Н.С. 

 

Грудень – місячник традицій 

Модуль «Ціннісне ставлення до людей» 

Тиждень профіктики СНІДу 

 1 грудня – Всесвітній День боротьби зі СНІДом; 

 Конкурс валеолистівок  до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом; 

 Маршрут безпеки «Шляхи передачі ВІЛ»(8-9 класи); 

 Відеолекторій «Просто діти», «AIDS» тощо(1-9 класи); 

 3 грудня – Міжнародний День людей з  інвалідністю; 

 Акція до Дня дітей-інвалідів «Іграшка для друга» 

 4 грудня – День інформатики 

 Бесіда «Світ комп’ютерних професій» 

 5 грудня – Міжнародний День волонтера; 

 Інформаційні хвилинки «Хто такий волонтер?» 

 6 грудня – День Збройних сил України 

Акція Годівничка 

Динамічні перерви 

29.11.21. 

03.12.21. 

Учн.самоврядув. 

медична сестра, 

класні керівники,  

Фещина С.В. 

 

учнівське самоврядування 

вч.інформатики 

 

Сташевська Н.С. 

Швед О.С. 

вч.фізкультури 

кл.кер 1-4 кл. 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 

 

Всеукраїнський тиждень права 

«Великі права маленької людини» 

 10 грудня - День прав людини 

 Конкурс кросвордів на правову тематику(8-9 класи); 

 Всеукраїнський Урок права «Права людини» з нагоди проголошення Дня 

06.12.21. 

10.12.21. 

 

Вч.правознавства 

Кл.керівники 

 



                           

 

прав людини; 

 Тренінг «Ти – людина, значить маєш права»; 

 13 грудня - День Андрія (Калита) 

 Вечір для старшокласників«Андріївські вечорниці» (8-11 класи); 

 Підготовка до новорічних свят. 

Сташевська Н.С. 

 

 

 

Сташевська Н.С. 

Швед О.С. 

Тиждень 

 «В очікуванні Нового Року» 

 

Мета: святкування новорічних свят. 

 13 грудня День танцю 

 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

 Фотопанорама «Чорнобиль немає минулого часу» 

 Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет» (1-11 класи); 

 19 грудня – День Святого Миколая; 

 Фестиваль відеопривітань «Зимова фантазія» (9-11 класи);  

 Акція «Подарунки від Миколая» 

 Засідання учнівського самоврядування 

 Підготовка до новорічних свят. 
Динамічні перерви 

 

13.12.21. 

17.12.21. 

Швед О.С. 

Сташевська Н.С. 

 

 

Кл.керівники 

Сташевська Н.С. 

Учн. Самоврядування 

Швед О.С. 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 

 

Тиждень 

«Новорічне диво вже поряд» 



                           

 

 Новорічний ранок «Новорічна пригода у казковому лісі» (1-5 класи); 

 Новорічний вечір для старшокласників (7-11 класи); 

 25 грудня – Католицьке Різдво 

 Розробка плану зимових канікул 

 Засідання учнівського департаменту. 

 Підведення підсумків за І семестр 

 Години безпеки та здоров’я: безпечні канікули. 

20.12.21. 

24.12.21. 

Заступник директора з 

виховної роботи,  

педагог-організатор, 

класні керівники, 

 учитель музики,   

учнівське самоврядування 

 

 Заходи під час канікул (За окремим планом) 28.12-

31.12 

  

 

 Січень – місячник STEM-освіти 
Модуль «Ціннісне ставлення до культури та мистецтва» 

 Календарно-тематичне планування гуртків на ІІ семестр 

 Плани виховної роботи класних керівників 

 Засідання МО класних керівників 5-11 кл. 

 

Онлайн фестиваль колядок та щедрівок 

Збори учнівського самоврядування 

03.01-

06.01 

Кер.гуртків, Сташевська Н.С 

Кл.кер. Сташевська Н.С. 

Кл. кер 5-11 кл. 

СташевськаН.С. 

Кл. кер. Швед О.С. 

Швед О.С. 

 

ТИЖДЕНЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ. ЯРМАРОК ПРОФЕСІЙ 

 11 січня – Міжнародний День «Дякую»; 

 Акція до Міжнародного Дня «Дякую»; 

 13 січня – Старий Новий рік 

 Конкурс на кращу колядку, щедрівку, засівалку (1-9 класи);  

 «Музичні старти» (1-4 класи); 

 17 січня – Всесвітній день снігу 

 17 січня – День дітей-винахідників 

 Інформаційна хвилинка «Юні винахідники України» 

 Робота над оновленням сайту, департаменту WEB-преси 

 Заходи до тижня профорієнтації 

10.01.22. 

14.01.22. 

Швед О.С. 

 

Вч.муз. 

 

 

Швед. О.С.  

 

 

 

Фещина С.В. 

 



                           

 

 Динамічні перерви Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 

Тиждень історії 

«Україна– єдина країна» 

 18 січня – День сніговика; 

 Конкурс на кращого сніговика до Дня сніговика «Мій сніговик – 

відображення мого Я» (1-9 класи); 

 19 січня – Хрещення Господнє; 

 21 січня – Міжнародний день обіймів; 

 Акція «Почни свій день з обіймів!» 

 22 січня – День Соборності України; (Заходи за планом) 

 Презентація літератури «Подорож сторінками історії» (1-9 класи); 

 Флешмоб у соціальних мережах «Маленькі українці за єдину країну» 

 Виставка плакатів «Україна – єдина країна»(5-9 класи); 

 Відеолекторій «Шлях до Соборності» (1-9 класи); 

 Історична гра «Подорож до минулого», «Поле чудес» (5-7 класи); 

 Брейн-ринг знавців історії «Найрозумніший» (8-9 класи); 

 Продовження роботи над проєктом WEB-History, впровадження інтеграції 

STEAM на уроках історії протягом року (Александрова О.В.) 

 Засідання кіноклубу до Дня Соборності 

 Оформлення виставки до Дня Соборності та Дня пам’яті загиблих під 

Крутами 

Динамічні перерви 

17.01.22. 

21.01.22. 

класні керівники,  

Швед О.С. 

 

 

Призупинено на період 

карантину 

Вч.Історії  

Кл. керівники 

Сташевська Н.С. 

Швед О.С. 

 

 

 

 

 

Сташевська Н.С. 

 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 

 

Інженерний тиждень 



                           

 

 25 січня – День студентів; 

 27 січня – Міжнародний День пам’яті жертв Голокосту; 

 Інформаційні перерви «Місця пов’язані з пам’яттю про Голокост», «Пам’яті 

людській дано боліти» (5-9 клас) 

 29 січня – День пам’яті героїв Крут; (Заходи за окремим планом)  

 Відеолекторій фільми «Бій під Крутами», «Вшануймо пам’ять Героїв Крут», 

«Ніколи не плач»; 

 Бесіда-огляд «Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного»; 

 Пізнавальний кінозал «Пам’ятаємо про Крути»; 

 Тематична виставка «Понад усе вони любили свій коханий край»; 

 Історичне засідання «Крути. Народи нового українця». 

 28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних;  

 Пізнавальний урок  «Уміння користуватись Інтернетом ефективно та 

безпечно». 

 Динамічні перерви.  

 

 Перерва честі 

24.01.22. 

28.01.22. 

 

Сташевська Н.С. 

Швед О.С. 

учитель історії,  

 

 

 

 

 

 

 

Кл.керівники 

 

 

Швед О.С., Радченко К.О., 

Фещина С.В. 

Сташевська Н.С., Швед О.С. 

 

 

Лютий – місячник безпечного середовища 
Модуль «Ціннісне ставлення до себе» 

Місячник національно-патріотичного виховання (за окремим планом) 
 

 31 січня – Міжнародний день без Інтернету;  

 Акція «День без соціальних мереж» 

 1 лютого – День фіалок;  

 Фотоколаж «Краса на нашому підвіконні» 

 2 лютого – День бабака; 

 Інформаційна хвилинка День бабака (Groundhog Day). 

 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку; 

 Засідання Ради профілактики правопорушень 

31.01.22. 

04.02.22. 

Кл.керівники 

 

Швед О.С. 

 

Швед О.С. 

 

Мед.сестра 

Сташевська Н., РадченкоК. 

 



                           

 

 Динамічні перерви 

 

Швед О., Радченко К., 

Фещина С. 
 

 

Тиждень 

 «А без любові чого ми варті ?» 

 Заходи до Дня визволення міста від німецько-фашистських окупантів 

 9 лютого – День безпечного Інтернету; (за окремим планом) 

 Прес-конференція з учнями 8-9 класів «Які загрози несе нам Інтернет?». 

 Гра «Безпечна подорож до країни Інтернет» 

 Відеоуроки на тему: "Інтернет - користь чи прихована небезпека" 

 Флешмоб у соціальних мережах «#я за безпечний_Інтернет» 

 13 лютого – Всесвітній День радіо. 

 Динамічні перерви 

 

07.02.22. 

14.02.22. 

В.чісторії Н.Сташевська 

Швед О.С. 

класні керівники, 

бібліотекар,  

учитель інформатики 

 

 

 

Швед О. Радченко К., 

Фещина С.,  

 

 
 

Тиждень Героїв Небесної Сотні  

«Небесна Сотня у наших серцях» 

 14 лютого – День  Святого Валентина; 

 Конкурс на кращу валентинку «На крилах любові» (1-9 класи); 

 Поштова скринька «Для двох сердець» (1-9 класи); 

 Конкурсна програма «Солодка парочка» (5-9 класи); 

 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав 

 17 лютого – День спонтанного прояву доброти; 

 Бесіда “Милосердя і доброта – людства два крила!”; (1-9 клас). 

 Флешмоб «Ділися теплом свого серця»(1-9 клас). 

 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні; (Заходи за планом) 

14.02.22. 

18.02.22. 

Швед О., учн.самоврядування 

 

 

 

Колодій А.Т. 

 

Швед О.С. 

 

 

Сташевська Н., Швед О., 

 



                           

 

 Реквієм Небесній Сотні «Пам'ять єднає». 

 Виставка - спомин «Небесна Сотня воїнів Майдану» 

 Перегляд літератури «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу» 

 Акція «Ангели пам’яті» 

 20 лютого – День соціальної справедливості; 

 Бесіда «Соціальна захищеність» 

 Динамічні перерви 

 

кл.керівники 

 

 

 

 

Фещина С.В. 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 
 

 21 лютого – Міжнародний День рідної мови; (заходи за планом) 

 Презентація літератури «Новинки сучасної літератури» (1-9 класи); 

 Квест-гра «У царстві рідної мови» (5-9 класи); 

 Лесині читання 

 Засідання кіноклубу 

 22 лютого Всесвітній день розумників 

 27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя 

 Цікаві факти про полярного ведмедя 

 27 лютого – День полуниці 

 Інформаційна хвилинка «Користь полуниці» 

 28 лютого - Всесвітній день рідкісних захворювань 

 Динамічні перерви 

 

 Перерва честі 

21.02.22. 

25.02.22. 

Вч. укр. м. і літ. 

 

 

Швед О. 

Сташевська Н. 

Пристайчук О.Є. 

 

 

 

 

 

Швед О., Радченко К., 

Фещина С.,  

Сташевська Н. 

 

 

 Березень – культурно-мистецький місячник 

Модуль«Ціннісне ставлення до культури та мистецтва» 

 



                           

 

Тиждень  

«Зі святом весни, найпрекрасніші та найрідніші» 

 1 березня – Всесвітній день імунітету; 

 Бесіда «Ваш імунітет – запорука здоров’я»; 

 1 березня – День зустрічі весни; 

 Свято Мерцішор Mărțișor  

 3 березня – Всесвітній день письменника; 

 Конкурс віршів «Весняний подих»; 

 4 березня – День млинця; 

 Чаювання у класах «Історія млинця» 

 Динамічні перерви 

28.02.22

04.03.22 

Мед.сестра 

 

Швед О.С. 

 

Вч.укр.мови та літ 

 

Кл.кер. 

 

Швед О., Радченко К., 

Фещина С. 

 

 

Шевченківські дні 

 8 березня – Міжнародний День прав жінок миру; 

 Виставка плакатів-вітань «Любій матусі»; 

 Виставка фотоматеріалів «Я і мама»; 

 Шевченківські дні (за окремим планом) 

 Презентація літератури «Шевченко – син українського народу»; 

 Тематична виставка «Шевченко – художник»; 

 Конкурс малюнків «Шевченкова палітра»(1-4 класи); 

 Вікторина «Тарасове слово» ; 

 Відеомандрівка «Пам’ятники Т.Г. Шевченку у світі» ; 

 Флешмоб «Весь світ читає Шевченка» (1-9 класи); 

 12 березня – Міжнародний день сну; 

 Піжамна вечірка для учнів 

 14 березня – День українського добровольця; 

 Фотовиставка «Добровольці нашого міста» 

 

07.03.22. 

11.03.22. 

 

Вч. образотв. мист. 

 

 

Вч. укр. мови та літ. 

Швед О.С. 

Вч образотв. мист. 

 

 

 

Сташевська Н., Швед О. 

 

Вч. історії 

 



                           

 

 

Тиждень щастя   

«Щастя – це …» 

 

 20 березня – Всесвітній день Землі;(заходи за окремим планом) 

 Інформаційна хвилинка «Планета, на якій ми живемо» 

 20 березня – Міжнародний день щастя; 

 Акція «Дошка побажань» ; 

  «Зробимо життя кольоровим!»; 

 Гра «Пожирач неприємностей» ; 

 Динамічні перерви 

 

14.03.22. 

18.03.22. 

Вч. біології, кл.кер., Швед О. 

 

Швед О. 

 

 

 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 

Тиждень географії 

«Люби і знай, свій рідний край» 

 Міжнародний день театру «У гості до Мельпомени» 

 Засідання кіноклубу 

 Динамічні перерви 

21.03.22. 

25.04.22. 

Швед О.С. 

Сташевська Н.С. 

Швед О. Радченко К. Фещина 

С. 

 

 

 1 квітня – День сміху; 

 День навиворіт (батьки в ролі вчителів) 
 2 квітня – Міжнародний день дитячої книги; 

 Акція «Подаруй бібліотеці книгу» ; 

 Перевірка збереження підручників ;; 

 Робота книжкової лікарні «Продовжимо молодість книги» ; 

 Конкурс «Відгадай з яких я книг?» ; 

 Презентація улюбленої книги ; 

 Проведення батьківських зборів 

 Засідання МО класних керівників  

28.03-

01.04 

Швед О. Сташевська Н. 

 

Бібліотекарі 

 

 

Класні керівники 1-11 класів 

Сташевська Н.С. 

класні керівники 5-11 класів 

 



                           

 

 Динамічні перерви Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 

Квітень - місячник екологічного виховання 

Модуль«Ціннісне ставлення до природи і праці» 

Тиждень здоров`я 

«Ми за здоровий спосіб життя!» 

 07 квітня – Всесвітній день здоров’я; 

 Практичне заняття «Надання першої долікарської допомоги» (7-9 класи); 

 Класні години «Здоровий спосіб життя – це важливо». (1-9 класи); 

 Шкільне телебачення «Здоров’я для мене – це…»(1-9 класи); 

 Квест-гра «Пазли здоров’я» (1-5 класи); 

 Палітра художника «Де росте корисна їжа?» (1-5 класи); 

 Аукціон знань «Правильне харчування – запорука міцного здоров’я»  

 Лекція «Дієти – це небезпечно» 

 Колаж «Здоровим будеш – все здобудеш!» (6-8 класи); 

 Перегляд відеороликів «Профілактика шкідливих звичок»(6-9 класи); 
 Міжнародний день дитячої книги. 
 Динамічні перерви 

04.04.22. 

08.04.22. 

Шуляков О.Ю.,  

Дмитрук В.М., педагог-

організатор,  

класні керівники  

1-11 класів 

Мед. сестра 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 

 

Тиждень фізики  

«Фізика навколо нас» 

 12 квітня – Всесвітній День авіації та космонавтики; 

 Конкурс на малюнків на космічну тематику (1-5 класи); 

 Ігри на орієнтацію (1-9 класи); 

11.04.22. 

15.04.22. 

Учитель фізики, Швед О., кл. 

керівники 5-11кл. 

 

 



                           

 

 Ігри на фізичну тематику  «Щасливий випадок», «Ерудит-шоу», «Фізичне 

лото» тощо (8-9 класи); 

 Захист проєкту «Використання  Microsoft Excel під час дослідницької 

діяльності на уроках фізики" (Марушіна І.Г.) 

 17 квітня – День еспресо; 

 Бесіда «Що ви знаєте про каву?» 
 Відзначення Українського дня навколишнього середовища- екологічна толока ( за 

окремим планом) 

Динамічні перерви 

 

 

 

 

 
Швед О., Дечковська В.О.-кер. 

шкільного лісництва “Паросток”, 

класні керівники 1-11 класів. 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 
 

Тиждень трудового та екологічного виховання 

«Із любов’ю до ПРИРОДИ» 

 

 24 квітня – Великдень; 

 Майстер-клас з виготовлення писанок, виставка робіт 

 Робота над проєктом"Прикрасимо рiдну школу до свят "  

 Виставка “Подільська писанка” 
 День вишиванки 
 День випускника 
 Всесвітній день книги і авторського права. 

Динамічні перерви 

18.04.22. 

22.04.22. 

Класні керівники 1-11 класів, 

педагог-організатор, Давидова 

Л.В., Лясковська Н.С 

 

 

Педагог-організатор, кл. 

керівники 1-11 класів 

Педагог-організатор, класні 

керівники 11х класів 

Бібліотекар 

Радченко К.О. 

Фещина С.В. 

Швед О.С. 

 

 

 

Тиждень початкових класів 



                           

 

«Подорож країною НУШ» 

 26 квітня – День Чорнобильської трагедії; 

 Презентація літератури «Репортаж із Чорнобиля» (1-9 класи); 

 Виставка фотоматеріалів  «Чорнобильська палітра»(1-9 класи); 

 Відеолекторій «За хвилину до катастрофи», «Як працює ЧАЕС»; 

 26 квітня – Смайлоленд; 

 27 квітня – Леголенд; 

 28 квітня – Здоров’яленд; 

 29 квітня – Моволенд; 
 Засідання кіноклубу до Дня Чорнобильської трагедії. 
 28 квітня – День джинсів; 

 29 квітня – Міжнародний день танцю. 
 Проведення акції “Синя стрічка квітня” (до проблеми жорстокого поводження з дітьми) 
 Перерва честі (підсумки квітня) 

 

26.04.22.

29.04.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

бібліотекар, 

учитель історії, 

педагог-організатор, 

учителі початкових класів 

 

 

 

 

 

 

Сташевська Н.С. 

 

 

Травень - місячник родинного виховання 

Модуль «Ціннісне ставлення до людей» 

Тиждень пам’яті 

 «Їх обпалювала полум’ям війна»  

 03 травня – День Сонця 

 05 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалідів; 

 06 травня – Міжнародний день без дієт 

 Бесіда «Небезпека дієт» 

 06 травня – День паперових літачків; 

 Гра «Кольорові літачки» 

 08 травня –День пам’яті та примирення в Україні 

 Патріотична мандрівка «Не загасити пам’яті вогонь…» 

 Перегляд фільму на воєнну, військово-патріотичну тематику. 

 09 травня – День Перемоги 

03.05.22.

07.05.22. 

 

 

 

Сташевська Н.С. 

Швед О.С. 

Мед. Сестра 

 

 

 

Швед О.С.учитель історії, 

педагог-організатор, 

класні керівники,  

 

 



                           

 

 08 травня – День матері 

 Майстер-клас «Листівка для матусі». 

 Відеопривітання «Вітання найріднішим» 

 Фотоколаж «Ті, хто подарував життя» 
 Динамічні перерви 

 

вчителі мистецтва, 

трудового навчання, 

 

Радченко К.О., Фещина С.В., 

Швед О.С. 

 
 

Тиждень сім’ї 

«Вогнище родинне на світі білому єдине» 

 12 травня – Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми 

 Кольоровий (Веселковий тиждень) 

 14 травня – День Цивільного Захисту; 

 15 травня – День Європи в Україні; 

 Віртуальні подорожі європейськими країнами за допомогою Google 

Arts&Culture. 

 Виставка стіннівок «Ми - європейська країна». 

 15 травня – День науки в Україні; 

 Фотоколаж «Українці, які змінили світ» 

 15 травня – Міжнародний день сім’ї; 

 Виставка сімейних фотоальбомів «Я  і моя сім’я» (1-9 класи); 

 Виставка робіт «Світ захоплень моєї сім’ї» (1-9 класи); 

 Твір-роздум «Традиції моєї сім’ї» (1-9 класи); 

 16 травня – День пам’яті жертв політичних репресій 

 Година історичної пам’яті "Жертви політичних репресій"  

 Підготовка до нетрадиційного свята Останнього дзвоника; 

 Засідання Ради профілактики правопорушень (протокол) 

 Гордість школи  

10.05.22.

14.05.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

 класні керівники,  

адміністрація, 

учитель інформатики, 

учитель історії,  

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

Тиждень знань 

 з основ безпеки життєдіяльності 

 18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу 

 18 травня – Міжнародний день музеїв 

 Диспут«Чи потрібні музеїв епоху інтернету?» 

 Віртуальний естет-тур«Топ-10 найкращихмузеїв світу» 

 20 травня – День вишиванки; 

 Флешмоб «Вишиванка – мій генетичний код!». 

 Конкурс «Красуня у вишиванці». 
 Проведення батьківських зборів 

 Збори учнівського самоврядування. Акваріум ідей  

 Лекція на тему: «Перша допомога при сонячному (тепловому) ударі»; 

 Об’єктове тренування: евакуація під час пожежі ; 

 Лекція на тему: «Правила користування засобами індивідуального 

захисту» ; 

 Дидактичні вправи про наслідки небезпечної ситуації «Продовж 

речення», «Можна – не можна», «Вибери «небезпечне» слово»; 

 Кінозал, перегляд мультфільмів про безпеку. 

 Бесіда «Як захистити себе від вірусів» 

 КТС -стіннівки “Шкільне життя: було змістовно і цікаво!” 

 

 

 

16.05.22.

20.05.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, 

медична сестра, 

учитель історії, 

психолог закладу 

 

 

Тиждень підведення підсумків  

«До побачення, школо!» 

 Звіт учнівського самоврядування; 

 Бесіди з безпеки життєдіяльності під час літніх канікул; 

 Нетрадиційне свято Останнього дзвоника «Канікули! Ура! Ура! Ура!» ;  

 

23.05.22.

27.05.22. 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

педагог-організатор, класні 

керівники, заступник 

директора з НВР, директор 

 



                           

 

закладу, учитель музики  
Виконавець   Сташевська Н.С. 

 


