
Вересень 

Місячник національного виховання 

Ціннісне ставлення до України, її народу 

№ Термін 

виконання 

Зміст виховної діяльності 

(тема та форма проведення) 

Виховуємо цінності і 

ключові 
компетентності 

Вікова 

категорія 

Відповідальні за 

проведення 

Примітки 

1 01.09.2022 Свято 1 вересня. День 

Знань 

«Кличе вересень до школи».  

 Єдина виховна година 
«Ми українці: честь і слава 

незламним» 

Ціннісне ставлення 

до  культури і 

мистецтва; 

Ціннісне ставлення 
до суспільства і 

держави. 

 
Спілкування 

держаною мовою, 

соціальна та 

громадська 
компетентність. 

1-9 класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

2 05.09.2022-

09.09. 2022 

1.Організаційні виховні 

години «Знайди себе» 

(розподіл доручень у класі, 

планування роботи, вибори 
активу класу) – онлайн-

формат 

2.Ознайомлення учнів з 

правилами внутрішнього 
розпорядку. 

3.Проведення  вступних 

інструктажів  з  техніки  

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 

Ціннісне ставлення 
до себе; 

 

 

Підприємливість, 
уміння навчатися 

впродовж життя. 

 

1-9 класи Класні керівники  



безпеки  з учнями. 

4. Iнструктаж про 

дотримання учнями 
обмежень задля запобігання 

поширенню ГРВІ COVID – 

19, спричиненої 
коронавірусом SARS- COV -

2. 

 

 
 

3 02.09. 2022 Єдина виховна година з 

безпеки життєдіяльності та 

правил дорожнього руху 

Ціннісне ставлення 

до себе; 

Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 
людей; 

 

Загальнокультурна 
грамотність. 

1-9 класи Класні керівники  

4 05.09. 2022 
09.09.2022 

Проведення спортивних 
заходів до Дня фізичної 

культури та спорту в рамках 

олімпійського тижня.  

Ціннісне ставлення 
до суспільства і 

держави; 

 
 

Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

1 – 9 класи  
Педагог-організатор 

Класні керівники 

Вч. фізкультури 

 

5 12.09. 2022 
16.09.2021 

Проведення Тижня протидії 

боулінгу (за окремим 

планом) 

 

Ціннісне ставлення 
до себе; 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 

1-9 класи ЗВР 
 

Практичний 

психолог 

 



Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей; 
 

Загальнокультурна 

грамотність. 
6 12.09.2022 

16.09.2022 

Проведення виховних годин 

iз запобігання поширенню 
ГРВІ та COVID-19 

Ціннісне ставлення 

до себе; 
Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
 

Соціальні і 

громадські 

компетентності 
 

 

1-9 класи Класні керівники 

 
 

Педагог-організатор 

 
Класні керівники 

 

7 21.09.2022 Виховні години до 

Всесвітнього Дня миру: 

«Хай буде мир на всій 

землі!» 

Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей; 
Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 

 

Соціальні і 

громадські 

компетентності 

1-9 класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

8 22.09.2022 
 

День партизанської слави 

Виховні години «Ваш 

подвиг – наш оберіг. 

Пам’ять про минуле» 

 

Ціннісне ставлення 
до суспільства і 

держави; 

 

Соціальні і 

5-9 класи Педагог-організатор 
ЗВР 

Учитель Історії 

 



громадські 

компетентності 
9 29.09.2022 

 
 

 

День пам’яті трагедії 

Бабиного Яру 

Виховні години «Біль нашої 

пам’яті» 

 

 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 
держави; 

 

Соціальні і 

громадські 
компетентності 

5-9 класи Педагог-організатор 

ЗВР 
Учитель Історії 

 

10 19.09.2022 

29.09.2022 

Проведення тижня безпеки 

дорожнього руху «Увага! 

Діти на дорозі!» 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 

Ціннісне ставлення 
до себе; 

Соціальні і 

громадські 
компетентності 

1-9 класи ЗВР 

Класні керівники 

Педагог-організатор 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

30.09.2022 

 

 

 

День бібліотек 
Літературні читання творів 

улюблених письменників до 

Всеукраїнського дня 

бібліотек «Книга – 

незбагненний світ у твоїх 

руках». 

 

 

 

Ціннісне ставлення 
до суспільства і 

держави; 

 

Загальнокультурна 
грамотність. 

 

 

 

1-9 класи 

 

 

 

ЗВР 
Бібліотекар 

 

12 05.09.2022 

09.09.2022 

Проведення Тижня 31-ї 

річниці незалежності 
України 

(За окремим планом) 

Ціннісне ставлення 

до України, до її 
народу; 

Соціальні і 

громадські 

1-9  класи ЗВР 

Педагог-організатор 
Учитель історії 

 



компетентності 
13 27.09.2022 

30.09.2022 

Всесвітній день туризму. 

Тиждень туризму 

 
 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
Ціннісне ставлення 

до себе; 

Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 
людей; 

 

Соціальні і 
громадські 

компетентності 

1-9класи Класні керівники 

Учитель фізичного 

виховання 

 

14 19.09.2022 

23.09.2022 

Проведення тижня пам’яті 

захисників та захисниць 

України. 

Ціннісне ставлення 

до України, до її 

народу; 
 

Соціальні і 

громадські 

компетентності 

1-9  класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Учитель історії 

 

14 2-й 
тиждень 

Засідання учнівської ради 
(онлайн) 

Ціннісне ставлення 
до суспільства і 

держави 

Учнівське 
самоврядування  

Педагог-організатор  

 

 

 

 

 



Жовтень 

Місячник військово-патріотичного виховання 

Ціннісне ставлення до держави і суспільства, захисників 
№ Термін 

виконання  
Зміст виховної діяльності 
(тема та форма проведення) 

Виховуємо цінності 
та ключові 

компетентності. 

Вікова 
категорія 

Відповідальні за 
проведення 

Примітки 

1 03.10.2022 День людей похилого віку. 

Виховні години «Сивина на 

скронях  - мудрість у очах», 
конкурс малюнків «Мій 

дідусь та моя бабуся» 

Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей; 

 

Соціальні і 

громадські 
компетентності 

1-9 класи ЗВР 

Класні керівники 

 

2 03.10.2022 Святкування Дня Учителя 

(онлайн) 

 

Ціннісне ставлення 
до сім’ї, родини, 

людей; 

 
Загальнокультурна 

грамотність. 

9  клас ЗВР 
Педагог-організатор 

 

 

3 03.10.2022 

14.10.2022 

 

Декада захисника України 

«За честь, за славу, за 

народ!»(за окремим планом) 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
 

 

Соціальні і 

громадські 
компетентності 

1-9 класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 14.10.2022 ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО 

КОЗАЦТВА 

Виховні години «Ми 
нащадки славних козаків» 

 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей; 
 

Соціальні і 

громадські 

компетентності 

1-9 класи 

 

 
 

 

 
 

ЗВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

5 21.10.2022 Конкурс « ВПОРЯД»  
Стройова підготовка 

Ціннісне ставлення 
до суспільства і 

держави; 

 

Соціальні і 
громадські 

компетентності 

6 - 8 класи ЗВР 
 

 

6 28.10.2022 Уроки мужності до Дня 

визволення України від 

нацистських загарбників. 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
 

 

Соціальні і 
громадські 

компетентності 

5- 9 класи Учитель історії 

Класні керівники 

 

7 4-й 

тиждень 

1.Бесіда з метою 

профілактики нещасних 

випадків, інструктаж щодо 
запобігання дитячого 

травматизму у канікулярний 

час. 

2. Iнструктаж про 

Ціннісне ставлення 

до себе. 

 
Екологічна 

грамотність і 

здорове життя. 

1-9 класи Класні керівники  



дотримання учнями 

обмежень задля запобігання 

поширенню ГРВІ COVID – 
19, спричиненої 

коронавірусом SARS- COV-

2 пiд час осінніх канікул 

 

  



Листопад 

Місячник превентивного  виховання 

Ціннісне ставлення до людей і свого роду 

№ Термін 

виконання  

Зміст виховної діяльності 

(тема та форма проведення) 

Виховуємо цінності 

та ключові 

компетентності 

Вікова 

категорія 

Відповідальні за 

проведення 

Примітки 

1 09.11.2022 День української 

писемності та мови. 

Виховні години, квести 

«Там, де живе рідна мова, 

живе український народ» 

 

Ціннісне ставлення 
до себе 

Ціннісне ставлення 

до сім’ї , родини, 

людей; 
Ціннісне ставлення 

до культури і 

мистецтва; 
Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 

 
Спілкування 

державною мовою (і 

рідною у разі 
відмінності мовами) 

5-9 класи Педагог-
організатор, учителі 

української мови 

 

2 07.11.2022 
11.11.2022 

Тиждень української 

писемності та мови. 

(за окремим планом) 

 

Ціннісне ставлення 
до себе 

Ціннісне ставлення 

до сім’ї , родини, 
людей; 

Ціннісне ставлення 

до культури і 

мистецтва; 

5-9 класи Учителі української 
мови 

 



Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
 

Спілкування 

державною мовою (і 
ріднрю у разі 

відмінності мовами) 
3 11.11.2022 Шкільний челендж «Візьми 

з собою посмішку» до 

Всесвітнього Дня доброти. 

Ціннісне ставлення 

до себе. 

Ціннісне ставлення 
до сім’ї , родини, 

людей; 

 

Загальнокультурна 
грамотність. 

1-9  класи Педагог-організатор  

4 14.11.2022 16 листопада-

Міжнародний день 

толерантності 

–Години 
спілкування:«Толерантність 

повинна стати ознакою 

нашого життя» 

-Шкільне коло до 

Міжнародного дня 

толерантності «Ти знаєш, 

що ти – людина?». 
Перегляд 

короткометражного 

соціального фільму. 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави 

Ціннісне ставлення 
до сім’ї, родини, 

людей 

 
Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

1-9  класи Класні керівники  

 

5 
 

18.11.2022 

 

Всесвітній День прав 

 

Ціннісне ставлення 

 

5-9 класи 

 

Учитель 

 



дитини 

- конкурс малюнків, колажів 

«Конвенція ООН Про права 
дітей в малюнках». 

- години спілкування 

«Великі права – маленької 
дитини» 

до сім’ї, родини, 

людей; 

Ціннісне ставлення 
до культури і  

Мистецтва; 

 
Уміння навчатися 

впродовж життя. 

 

 
 

образотворчого 

мистецтва 

Класні керівники 

6 22.11.2022  День гідності та свободи. 

Годин пам’яті  до Дня 

Свободи і Гідності України 

«Найкращих вибрали й 

забрали небеса..» 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 

 
Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

5-9  класи ЗВР 

Педагог-організатор 

 

7 28.11.2022 День пам’яті жертв 

голодомору уроки пам’яті  

- «Такого ще земля не 

знала» до Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних 
репресій. 

- Всеукраїнська акція 

«Засвіти свічку» 

 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 
держави; 

Ціннісне ставлення 

до людей; 
 

 

Соціальні і 

громадські 
компетентності. 

5-9  класи Учитель історії  

8 2-й 

тиждень 

Засідання учнівської ради 

(онлайн) 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 

Учнівське 

самоврядування  

Педагог-організатор  

9 Протягом Проведення акції «16 днів Ціннісне ставлення 1-9 класи Практичний  

https://www.schoollife.org.ua/412-2018/
https://www.schoollife.org.ua/412-2018/


місяця проти насильства» до людей; 

 

 
Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

психолог 

 

  



Грудень 

Місячник патріотичного виховання 

Ціннісне ставлення до себе, суспільства і держави 

№ Термін 

виконання  

Зміст виховної діяльності 

(тема та форма проведення) 

Виховуємо цінності 

та ключові 

компетентності. 

Вікова 

категорія 

Відповідальні за 

проведення 

Примітки 

1 01.12.2022 Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом 

- Акція «Червона стрічка» 

- година спілкування:  

«СНІД: подумай про 
майбутнє, обери життя» 

Ціннісне ставлення 
до себе; 

Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей 
 

Екологічна 

грамотність і 
здорове життя. 

8-9 класи ЗВР, 
Педагог-організатор 

 

2 03.12.2022 Міжнародний день 

інвалідів. 

- Години спілкування до 

Міжнародного дня інвалідів 

«Допоможи тому, хто 

цього потребує» 

Ціннісне ставлення 
до людей; 

 

 
Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

 
 

1-9 класи Класні керівники  

3  

 

04.12.2022 

 

 

Міжнародний день 

волонтерів 

Години спілкування до 

«Своє життя вони 

 

 

Ціннісне ставлення 

до людей; 
Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

 

 

1-9  класи 

ЗВР 

 

Класні керівники 

 



обов’язку віддали…» 
 

держави; 

 

Соціальні і 
громадські 

компетентності. 
4 06.12.2022 День Збройних Сил 

України 

онлайн конкурс малюнків: 
«Зі святом, захисники!» 

Челендж «Українська армія 

– школа мужності» 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
Ціннісне ставлення 

до культури і 

мистецтва; 
 

 

Соціальні і 

громадські 
компетентності. 

1-9  класи Учитель 

образотворчого 

мистецтва 
Педагог-організатор 

 

5 12.12.2022 Правовий ринг до 

Міжнародного дня захисту 

прав людини «Кращий 

правознавець школи». 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 

 
Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

9 класи Учитель 

правознавства 

 

6  

 
14.12.2022 

 

 

День вшанування 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

Виховні години: 

«Чорнобиль не має 

минулого часу» 

 

 
Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей; 

 

 

 
5-9 класи 

 

 
Класні керівники 

Педагог-організатор 

 



Екологічна 

грамотність і 

здорове життя. 
7 19.12.2022 День Святого Миколая 

Відео-привітання «Святий 

Миколай, ти до нас завітай» 

 

Ціннісне ставлення 
до себе; 

Ціннісне  ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей; 
Ціннісне ставлення 

до культури і 

мистецтва; 
 

Загальнокультурна 

грамотність.  

Соціальні і 
громадські 

компетентності. 

1-9 класи ЗВР 
Педагог-організатор 

 

8 29.12.2022 

30.12.2022 

Новорічний квест «У 

пошуках Нового року». 

Ціннісне ставлення 

до культури і 

мистецтва; 
Загальнокультурна 

грамотність. 

Соціальні і 
громадські 

компетентності. 

1-9  класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

9 2-й 

тиждень 

Засідання учнівської ради  Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 

Учнівське 

самоврядування  

Педагог-організатор  

10 4-й 
тиждень 

1.Бесіда з метою 
профілактики нещасних 

випадків, інструктаж щодо 

запобігання дитячого 

Ціннісне ставлення 
до себе. 

 

Екологічна 

1-9 класи Класні керівники  



травматизму у канікулярний 

час. 

2. Iнструктаж про 
дотримання учнями 

обмежень задля запобігання 

поширенню ГРВІ COVID – 
19, спричиненої 

коронавірусом SARS- COV-

2 пiд час зимових канікул 

грамотність і 

здорове життя. 

 

  



Січень 

Місячник громадянського виховання 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави 
№ Термін 

виконання  
Зміст виховної діяльності 
(тема та форма проведення) 

Виховуємо цінності 
та ключові 

компетентності. 

Вікова 
категорія 

Відповідальні за 
проведення 

Примітки 

1 24.01.2023 День Соборності України 

Уроки патріотизму «Україна 

– єдина країна» 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
 

Спілкування 

державною мовою. 
  Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

5-9 класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Учитель історії 

 

2 16.01.2023 

27.01.2023 

Декада:  «Допоможемо 

зимуючим птахам» 

Збір матеріалу про птахів, 

які зимують у селі. 

-Рейд «Нагодуй птахів 

взимку» 

Ціннісне ставлення 

до природи; 
 

 

Соціальні і 

громадські 
компетентності. 

1-9 класи Класні керівники  

3 27.01.2023 Міжнародний  день 

пам’яті жертв Голокосту. 

Уроки реквієми «Голокост 

трагічна сторінка в історії» 

Ціннісне ставлення 

до людини та історії 

народу; 

 
Спілкування  

державною мовою. 

Соціальні і 
громадські 

компетентності. 

5-9 класи Учитель історії  



4 30.01.2023 День пам'ятi Героїв Крут  

Уроки патріотизму «Їх там 

300 до бою пішло… 
Захищали свою Україну» 

 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
 

Інформаційно-

цифрова 
компетентність. 

5-9 класи Учитель історії 

Класні керівники 

Педагог-організатор 

 

5 Протягом 
місяця 

Інструктаж з ТБ «Правила 
поведінки на кризі» 

Ціннісне ставлення 
до себе; 

 

 
Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

1-9  класи Класні керівники  

6 2-й 

тиждень 

Засідання учнівської ради  Ціннісне ставлення 

до суспільства і 
держави; 

Учнівське 

самоврядування  

Педагог-організатор  

       

 

 

 

 

  



Лютий 

Місячник основ безпеки життєдіяльності, фізкультури і спорту 

Ціннісне ставлення до особистості 

№ Термін 

виконання  

Зміст виховної діяльності 

(тема та форма проведення) 

Виховуємо цінності 

та ключові 

компетентності. 

Вікова 

категорія 

Відповідальні за 

проведення 

Примітки 

1 06.02.2023 
10.02.2023 

Фотофлешмоб «Зимова 

казка в моєму селі» 

Ціннісне ставлення 
до природи; 

 

Інформаційно-

цифрова 
компетентність. 

1-9  класи ЗВР 
Педагог-організатор 

 

2 08.02.2023 День безпечного Інтернету 

Виховні години: «Безпечний 

інтернет та соціальні 

мережі» 

Ціннісне ставлення 

до себе; 

Ціннісне ставлення 

до суспільства; 
 

Інформаційно-

цифрова 
компетентність. 

1-9 класи Класні керівники  

3 14.02.2023 День Святого Валентина 

Майстер-клас з 

виготовлення валентинок 

Ціннісне ставлення 
до культури і 

мистецтва; 

 
Загальнокультурна 

грамотність. 

5-9 класи ЗВР 
Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

4 21.02.2023 День Героїв Небесної 

Сотні 

- Акція «Ангели пам`яті». 
- Виховна година: «Вони 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави 
 

5-9 класи ЗВР 

Педагог-організатор 

 

 



помирали, щоб жила 

Україна» 

-Онлайн виставка малюнків 
присвячена героям Небесної 

Сотні. 

 

 

Соціальні і 
громадські 

компетентності. 
5 21.02.2023 День рідної мови 

- Проведення 

інтелектуальної гри «Мова 
єднає всіх» 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
 

Спілкування 

державною мовою ( і 
рідною у разі 

відмінності мови) 

5-9 класи Учителі української 

мови 

 

6 24.02.2023 Уроки патріотизму, уроки 

пам’яті «Нація нескорених» 

до річниці початку 

російсько-української 

війни 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави 
 

Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

1-9  класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

7 2-й 
тиждень 

Засідання учнівської ради  Ціннісне ставлення 
до суспільства і 

держави; 

Учнівське 
самоврядування  

Педагог-організатор  

 

 

 

 

 



Березень 

Місячник художньо-естетичного виховання 

Ціннісне ставлення до мистецтва 
№ Термін 

виконання  
Зміст виховної діяльності 
(тема та форма проведення) 

Виховуємо цінності 
та ключові 

компетентності. 

Вікова 
категорія 

Відповідальні за 
проведення 

Примітки 

1 08.03.2023 Міжнародний жіночий 

день 

Привітання педагогів та 
учениць школи з 

Міжнародним днем жінки. 

 

Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей; 
 

Загальнокультурна 

грамотність. 

1-9 класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

2 09.03.2023 День народження Тараса 

Шевченка. 
Виховні години «Кобзареві 

передзвони» 

 

Ціннісне ставлення 

до культури і 
мистецтва; 

 

Загальнокультурна 
грамотність. 

5-9 класи ЗВР 

Педагог-організато 
Учителі української 

літератури 

 

3 10.03.2023 Бесіди до Дня Гімну 

України 

 

Ціннісне ставлення 
до суспільства і 

держави; 

 
Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

1-9  класи Класні керівники  

 

 

4 

 

 

 
24.03.2023 

 

 
Проведення інформаційної 

хвилинки до Всесвітнього 

дня боротьби з 

туберкульозом. Перегляд 

 

 
Ціннісне ставлення 

до себе;  

Ціннісне ставлення 

до людей; 

 

 
5-9  класи 

 

 
Класні керівники 

 



фільму «Збережи своє 

життя». 

 

Екологічна 

грамотність і 
здорове життя. 

5 4-й 

тиждень 

1.Бесіда з метою 

профілактики нещасних 

випадків, інструктаж щодо 

запобігання дитячого 
травматизму у канікулярний 

час. 

2.Iнструктаж про 
дотримання учнями 

обмежень задля запобігання 

поширенню ГРВІ COVID – 

19, спричиненої 
коронавірусом SARS- COV-

2 пiд час весняних канікул 

Ціннісне ставлення 

до себе. 

 

Екологічна 
грамотність і 

здорове життя. 

1-9 класи Класні керівники  

6 2-й 

тиждень 

Засідання учнівської ради  Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 

Учнівське 

самоврядування  

Педагог-організатор  

 

 

 

 

 

 

 



Квітень 

Місячник екологічного виховання  

Ціннісне ставлення до природи, суспільства і праці 
№ Термін 

виконання  
Зміст виховної діяльності 
(тема та форма проведення) 

Виховуємо цінності 
та ключові 

компетентності. 

Вікова 
категорія 

Відповідальні за 
проведення 

Примітки 

1 01.04.2023 1.День Гумору 

- Конкурс карикатур 

«Сміхопанорама» 
- «Веселковий тиждень» 

 

Ціннісне ставлення 

до культури і 

мистецтва; 
 

Загальнокультурна 

грамотність. 

5-9 класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Учитель 
образотворчого 

мистецтва 

 

2 07.04.2023 Всесвітній день здоров’я 

-конкурс листівок; 
-виставка літератури 

«Здоровий спосіб життя» 

Ціннісне ставлення 

до себе; 
 

Екологічна 

грамотність і 
здорове життя. 

1-9 класи  Учитель фізичного 

виховання 
Класні керівники 

 

3 11.04.2023 Проведення місячника 
благоустрою та озеленення, 

трудових десантів 

«Збережемо довкілля», 
прибирання шкільної 

території. 

Ціннісне ставлення 
до суспільства і 

держави; 

 
Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

1-9 класи Учитель 
правознавства 

Класні керівники 

 

4 26.04.2023 Міжнародний день пам’яті 

Чорнобиля. 
Уроки пам’яті : «Сум і біль 

Чорнобиля» 

Переляд відео-фільмів про 

Чорнобильську трагедію 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 
держави. 

 

Соціальні і 

громадські 

 

 
5-9 класи 

 

 
ЗВР 

Педагог організатор 

Класні керівники 

Учитель історії 

 



компетентності. 

Екологічна 

грамотність і 
здорове життя. 

5 28.04.2023 Всесвітній день охорони 

праці. 

Бесіда: «Безпечне та здорове 

майбутнє праці» 

Ціннісне ставлення 

до праці; 

 

 
Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

5-9 класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

6 2-й 

тиждень 

Засідання учнівської ради  Ціннісне ставлення 

до суспільства і 
держави; 

Учнівське 

самоврядування  

Педагог організатор 

 

 

7 03.04.2023 

07.04.2023 

Тиждень безпеки 

життєдіяльності  

Ціннісне ставлення 

до себе; 

 
Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

1-9  класи ЗВР 

Класні керівники 

Педагог організатор 
Учитель основ 

здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 



Травень 

Місячник родинного виховання 

Ціннісне ставлення до держави, суспільства, людей 
№ Термін 

виконання  
Зміст виховної діяльності 
(тема та форма проведення) 

Виховуємо цінності 
та ключові 

компетентності. 

Вікова 
категорія 

Відповідальні за 
проведення 

Примітки 

1 08.05.2023 День Матері.(08.05) 

- Тематичне свято 

«Материнська любов 
найсвятіша!» 

- Онлайн виставка 

малюнків «Моя 
найкраща матуся» 

Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей; 
 

Загальнокультурна 

грамотність. 

1-9 класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 
Учитель 

образотворчого 

мистецтва 
 

 

2 08.05.2023 День пам’яті та 

примирення в Україні. 

- Проведення виховних 

годин: «Пам’ятаємо! 
Перемагаємо» 

- Онлайн виставка малюнків 

«Пам’ятаємо своїх героїв» 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави. 

Ціннісне ставлення 
до сім’ї, культури, 

людей. 

 
Соціальні і 

громадські 

компетентності. 

5-9  класи ЗВР 

Педагог організатор 

Учитель історії 

Класні керівники 

 

3 15.05.2023 Міжнародний день сім’ї  

Фотофлешмоб «Моя сім’я» 

Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 
людей; 

 

Загальнокультурна 

грамотність. 

1-9  класи ЗВР 

Педагог-організатор 
Класні керівники 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



4 18.05.2023 День вишиванки 

- Флешмоб до дня 

вишиванки: «У 
рідному краю цвітуть 

вишиванки» 

- Година спілкування: 
«Вишиванка – оберіг 

нації» 

Ціннісне ставлення 

до культури і 

мистецтва; 
 

Загальнокультурна 

грамотність. 
 

1-9 класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 
 

5 16.05.2023 

 

День пам’яті жертв 

політичних репресій 

Уроки пам’яті: «Пам’ять та 
скорбота» 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 
 

 

Соціальні і 

громадські 
компетентності. 

5-9 класи ЗВР 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

 

6 2-й 

тиждень 

Засідання учнівської ради  Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави; 

Учнівське 

самоврядування 

Педагог-організатор  

7 15.05.2023 

19.05.2023 

Тиждень правил 

дорожнього руху (за 

окремим планом) 

Ціннісне ставлення 

до себе; 
 

 

Соціальні і 

громадські 
компетентності. 

1-9  класи ЗВР 

Педагог-організатор 
 

 

8  Свято Останнього 

дзвоника 

« Ось і все! Нам дзвоник 
пролунав!» 

Ціннісне ставлення 

до суспільства і 

держави. 
Ціннісне ставлення 

до сім’ї, родини, 

людей. 

1-9 класи ЗВР 

Педагог організатор 

Класні керівники 
 

 



 

Соціальні і 

громадські 
компетентності. 

Загальнокультурна 

грамотність. 
9 4-й 

тиждень 

1.Бесіда з метою 

профілактики нещасних 
випадків, інструктаж щодо 

запобігання дитячого 

травматизму ,мінна безпека 
у канікулярний час. 

2. Iнструктаж про 

дотримання учнями 

обмежень задля запобігання 
поширенню ГРВІ COVID – 

19, спричиненої 

коронавірусом SARS- COV-
2 пiд час літніх канікул 

Ціннісне ставлення 

до себе. 
 

Екологічна 

грамотність і 
здорове життя. 

1-9  класи Класні керівники  

 

 

 

 

 

 


