
    



 

 Захід 
Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

1 Свято Першого дзвоника. 

 

 

Перший урок «Моя Україна - 

незалежна і вільна» 

02.09 Заст. директора з 

НВР 

Педагог-організатор 

Кл. керівники 1-11 

кл. 

 

2 Тиждень здоров’я та спорту 

День здоров’я «Козацькі 

розваги»  

 

Військово-спортивна гра 

«Патріот» (9,11кл) 

 

 

 

Виховні години до Дня пам'яті 

жертв фашизму 

02.09-06.09 Заст. директора з 

НВР, кл.керівники 1-

11 кл 

 

Вч.ЗВ, керівник 

військово-

патріотичного гуртка, 

вч.ФК 

 

Кл. керівники                                

1-11 кл. 

 

3 Бібліотечний урок «Перше 

знайомство з бібліотекою» 

 

День батька 

Спортивно-родинне свято  

09.09-13.09 Зав.бібліотекою 

 

  

Кл.керівники 1-х кл. 

 

4 Міжнародний день миру. 

Єдина виховна година 
«Прагнемо миру»  

 

Книжкова виставка «Заради 

Миру на землі»  

 

Виставка малюнків            
«Ми за мир!»  (1-6 кл, 

кл.керівники, вч.образ.мист.) 

 

Виставка  стіннівок до Дня 

рятівника України  
 

Випуск стіннівки до Дня 

партизанської слави 

України 

16.09-20.09 

 

Кл.керівники                     

1-11 кл. 

 

 

Зав.бібліотекою 

 

 

1-6 кл, кл.керівники, 

вч.образ.мист. 

 

 

Кл.керівники 7-11 

класів, педагог-

організатор 

 

Педагог-організатор 

 

 

5 День міста 

Єдина виховна година до 

Дня міста «Найкраще місто на 

землі для мене ти, мій 

Кременчук»  

 

Вернісаж малюнків «Моє 

рідне місто Кременчук» 

 

 

23.09-27.09 

 

 

 

Кл.керівники                   

1-11 клас 

 

 

 

1-6 класи, 

кл.керівники, 

вч.мист. Усенко О.А 

 

 

 

План виховних заходів на  2019-2020 н.р. 



Загальношкільний захід до 

Дня  пам’яті жертв Бабиного 

Яру. (7-8 кл.) 

Педагог-організатор 

Заст. директора з 

НВР 

6 Акція «Від душі, з любов’ю» 
виготовлення листівок до 

Міжнародного дня людей 

похилого віку   

 

Святковий концерт до Дня 

працівника освіти 

 

 

 

Всеукраїнський урок 

доброти  

30.09-04.10 1-4 кл., кл.керівники 

 

 

 

Заст. директора з 

НВР 

педагог-організатор, 

керівник  вокального 

гуртка 

 

1-11 кл., класні 

керівники 

 

7 Тиждень козацької слави 

 Загальношкільний захід 

"Посвята у козачата та 

козаки". 

  

Фестиваль патріотичної  

пісні 

 

Єдина виховна година 
«Україна – країна нескорених» 

 

  Участь у міському етапі 
Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

07.10-11.10 

 

 

 

 

Кл.керівники 1-11 кл. 

Заст. директора з 

НВР 

 

 

Керівник вокального 

гуртка, вч.музики 

Кл.керівники 1-11 кл. 

 

 

 

Керівник військово-

патр. гуртка  

 

 

8 Виховний захід «Український 

козак – лицар України» 

15.10-18.10 7-8 кл., кл.керівник 

Царинна Л.М 

 

10 Інформ-реліз «ООН та 

Україна» 
 

Екскурсія до міської 

бібліотеки сімейного 

читання – філія №7 

21.10-25.10 Педагог-організатор 

 

 

5-А, 5-Б  кл., 

кл.керівники 

 

11 Осінні канікули 28.10-01.11 Кл.керівники 1-11 кл.  

12 Місячник правової культури 

та пропаганди  правових знань 

 

День української писемності 

та мови 

04.11-08.11 заст. дир. з НВР, 

вчитель 

правознавства 

вч. укр. мови та 

літератури 

 

13 Міжнародний день 

толерантності 

Єдина виховна година 
«Толерантність у сучасному 

світі» 

Бліц-опитування «Що таке 

толерантність?»   

Виховний захід до 130-річчя з 

11.11-15.11 Практичний психолог 

 

Кл.керівники 1-11 кл. 

 

Педагог-організатор 

 

 

7-8кл., зав.бібліотеки 

 



дня народження О.Вишні 

14 Всесвітній день дитини 

 

День Гідності та Свободи 

Виховний захід «Україна – 

територія Гідності та 

Свободи»   

 

Єдина виховна година 

«Гідністю відстояна свобода» 

 

Тиждень вшанування 

пам’яті жертв голодоморів 

Лінійка-реквієм «Ціна 

життя людини» та 

покладання квітів до 

пам’ятного знака жертвам 

Голодомору 1932-1933 рр. 

 

Виставка літератури до 

річниці Голодомору 1932-1933 

рр. в Україні 

 

18.11-22.11 Заст. директора з 

НВР 
 

8-11кл., вч.історії 

Зуєва Ю.В. 

 

 

Кл.керівники 1-11 кл. 

 

 

Вч.історії,педагог-

організатор 

 

 

 

 

 

 

Завідувач бібліотеки 

 

15 Тиждень сприяння 

здорового способу життя 

Інформаційний дайджест  
«Що ми знаємо про СНІД?» 

 

Години спілкування «Знати, 

щоб жити» 

 

Акція «Червона стрічка надії» 

25.11-29.11 Педагог-організатор 

 

 

 

 

Кл.керівники 5-11 кл. 

 

 

Кл.керівники 1-11 кл. 

 

16 Свято Козак року для учнів 

5-11 класів 

 

 

 

 

Свято Козачок  року для 

учнів 1-4 класів 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль козацької пісні 
 

Акція «Напиши лист 

українським воїнам» 

02.12-06.12 Юрченко Н.В., 

Кирпенко М.О., 

керівник гуртка, 

педагог-організатор, 

вч.фізичної культури 

 

Новобранець О.М., 

Капинос Г.А., 

керівник гуртка, 

педагог-організатор, 

вч.фізичної культури 

1-11 кл., вч.музики, 

керівник вокального 

гуртка 

Кл.керівники 1-11 кл. 

 

Педагог-організатор 

Кл.керівники 1-11 кл. 

 

 

17 День захисту прав людини 09.12-13.12 Вч.правознавства,  



 

Виховний захід «Калита, 

калита! Із чого ти вилита?» 

Андріївські вечорниці  

 

 

Вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 
виховні години  

кл.керівники 1-11 кл 

 

Заст. директора з 

НВР 

8-11 кл., Юрченко 

Н.В 

 

5-11 класи, класні 

керівники 

18 День Святого Миколая 

Чудотворця. Фестиваль 

колядок та щедрівок 

 

Родинне свято «Зимові 

свята»  

16.12-20.12 1-11 класи, класні 

керівники 1-11 

класів,педагог-

організатор 

 

6кл., Радочина А.М 

 

19 Інформаційний дайджест 
Католицьке Різдво Христове» 

23.12-27.12 Педагог-організатор 

 

 

20 Зимові канікули за окремим 

графіком 

 

30.12-10.01 1-11 класи, класні 

керівники 

 

 

21 День Соборності України 

Єдина виховна година 

«Соборна Україна: від ідеї до 

життя» 

Виховний захід «Україна - 

соборна і незалежна держава»  

 Інформаційний дайджест 

«Соборна Україна: від ідеї до 

життя» 
Книжкова виставка «Намисто 

єдності» 

20.01-24.01 1-11 класи, класні 

керівники 

 

 

8-11 класи,    

Шевченко І.С. 

 

Педагог-організатор 

 

Завідувач бібліотеки 

 

22 Єдина виховна година 
«Голокост: злочин проти 

людства» 

Виховний захід «Трагічна 

сторінка української історії на 

шляху до незалежності 

України» 

27.01-31.01 5-11 класи, класні 

керівники 

 

7-8 кл. заст.директора 

з НВР, педагог-

організатор 

 

23 Тиждень профорієнтації 03.02-07.02 Заступник директора 

з НВР 

 

24 Фестиваль української 

народної  пісні 

 

 

Свято зустрічі весни 

 

Єдина виховна година 

«Афганістан: біль і пам'ять» 

10.02-14.02 Класні керівники   1-4 

класів,  керівник 

гуртка, вч.музики 

 

1-4 класи, Сіроштан 

О.В 

Класні керівники   1-4 

класів 

 



25 День пам’яті «Небесної 

Сотні»  

1.Виховний захід «Згадаймо 

всіх поіменно» 

 

Акція «Ангели пам’яті»          

 

 

Міжнародний день рідної 

мови  

Єдина виховна година 
«Збережемо наш скарб – рідну 

мову» 

17.02-21.02  

 

8-11кл.,                     

Кирпенко М.О 

 

Класні керівники   1-7 

класів, педагог-

організатор 

 

 

Класні керівники   1-

11  класів 

 

26 Виставка учнівських робіт 
«Наш герб – це воля, слава й 

сила» 

24.02-28.02 1-11 кл., педагог-

організатор, 

кл.керівники 

 

27 Концертна програма до свята 

8 Березня.                

02.03-06.03 заст. дир. з НВР, 

керівник вокального 

гуртка 

 

28 Шевченківські дні:    

1.  Конкурс на краще 

читання віршів 

Т.Г.Шевченка «Кобзареве 

слово»  

2. Конкурс на краще 

читання віршів  

Т.Г.Шевченка «Скарби 

безсмертного Кобзаря»  

 3. Книжкова виставка 

«Тарас Шевченко – славний 

син України» 

 

Участь у міському 

 етапі Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу                                  

«Молодь обирає здоров’я"                   

10.03-13.03 1-5 кл., Капинос Г.А. 

 

 

 

 

6-11кл., Івко В.В.  

 

 

 

 

Завідувач бібліотеки 

 

 

 

заст. дир. з НВР, 

педагог-організатор 

 

29. Свято Тополі. Конкурс 

«Панянка року».  

(класні керівники  9-11 класів, 

педагог-організатор,                            

заст. директора з НВР). 

 

 Тиждень дитячої та 

юнацької книги. 

Літературна година «Книга в 

житті кожної людини»   

16.03-20.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 кл., 

кл.керівники, 

заступник директора 

з НВР, педагог-

організатор  

 

 

Завідувач бібліотеки 

 

 

30. Весняні канікули за окремим 

графіком 

23.03-27.03 1-11 класи, класні 

керівники 

 

 

31. Виховний захід «Гуморина -

2020» (8-11кл., заст.дир.з НВР, 

30.03-03.04 8-11 кл., заступник 

директора з НВР, 

 



кл.керівники) 

 

Свято гумору «Хай звучить 

веселий сміх, щоб гарний 

настрій був у всіх»  

 

класні керівники 

 

 

4-А, 4-Б кл.,                               

Капинос Г.А., 

Новобранець О.М 

32. Всесвітній день здоров’я.  

Спортивні естафети «Ми – за 

здоровий спосіб життя»  

Міжнародний день 

визволення в’язнів 

фашистських концтаборів 

(Кінолекторій) 

 

Міжнародний день авіації та 

космонавтики 

Єдина виховна година 

"Україна - космічна 

держава"  

 Книжкова виставка 
«Космос і майбутнє»  

06.04-10.04 1-11 кл., вчителі 

фізичної культури 

 

8-А,8-Б,9 кл., 

заст.дир. з НВР 

 

 

 

 

1-11кл., кл.керівники 

 

 

 

Завідувач бібліотеки 

 

 

33. Екологічний десант «Чисте 

подвір’я»  

 

 Виставка плакатів «Збережи 

природу рідного краю»  

 

День пам'яток історії та 

культури  

 

Виховний захід «Бережімо 

великодні традиції»  

13.04-17.04 Заступник  директора 

з НВР 

 

5-11кл., педагог-

організатор 

 

 

Вчителі .історії, 

мистецтва  

Вихователь ГПД, 

Павленко О.О. 

 

 

34. День цивільного захисту  

 

1.Виховний захід 

«Чорнобиль б’є на сполох»  

 

2.Виховні години «Гірчить 

Чорнобиль, крізь роки 

гірчить»  

День Землі. Виховний захід 

«Матері-Землі даруємо 

найкращі квіти»  

20.04-24.04 Заступник  директора 

з НВР 

7-8кл., Царинна Л.М. 

 

 

1-11кл., кл.керівники 

 

 

5-Б, Срібний С.Л. 

 

35. Виставка малюнків 
«Охорона праці - очима дітей»  

27.04-01.05 Педагог-організатор 

 
 



 

 

 

36. Відзначення Дня пам'яті та 

примирення. Участь у 

міських заходах. 

 

День матері 

1. Виховні години «Величне і 

прекрасне слово МАТИ» 

2. Виховний захід «Матусю! 

За все. Що маю, дякую тобі»  

3. Виховний захід «Мамо, до 

тебе серцем я горнуся»                         

4. Фестиваль сучасної 

української пісні «Мамине 

серце»  

04.05-08.05 Заступник  директора 

з НВР 

 

 

 

1-11кл., кл.керівники 

 

1-Б клас,                          

Гаєвська Ю.А. 

                                                     

2кл., Винник Л.Л. 

1-11кл., кл.керівники, 

керівник вокального 

гуртка, вч.музики 
 

 

37. Міжнародний день сім’ї 

День здоров’я «Козацькі 

розваги»  

День Європи в Україні 

(за окремим планом) 

 

11.05-15.05 1-11 класи  

Заступник  директора 

з НВР 
 
 

 

38. Всесвітній день вишиванки 

1. Виховний захід «Символіка 

птаха в українському 

народному мистецтві»                         

2.Денс-моб «А над світом 

вишивка цвіте»  

18.05-22.05 5-6кл., Радочина А.М. 

 

Заступник  директора 

з НВР, 5-11 кл. 
 

 

39. Свято Останнього 
Дзвоника  
 

25.05-29.05 Заступник  директора 

з НВР, педагог-

організатор 

 


