
С І Ч Е Н Ь     2015-2016 н. р. 

 

РОЗДІЛ  ІІІ.     Організація навчально-виховного процесу 
 
№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організаційно-педагогічні заходи 
1 Нарада при директору: 

 Підсумки роботи з цивільного захисту у 2015 

році та завдання на 2016 рік 

 Аналіз дитячого травматизму за 2015 рік 

І тиждень рекомендації Омельченко С.М. 

  

2 Нарада при заступнику директора з виховної 

роботи:  

 Про виконання плану виховної роботи школи 

протягом І семестру 2015-2016 н. р. 

 Про планування класоводами та класними 

керівниками виховної роботи з учнями на ІІ 

семестр 2015-2016 н. р. 

 Про наслідки контролю за веденням класних 

журналів (бесіди з БЖ), журналів цільових 

інструктажів з безпеки життєдіяльності 

 Про роботу шкільних гуртків та спортивних 

секцій протягом І семестру 2015-2016 н. р. 

І тиждень рекомендації 

 

Макаренко І.В. 

2. Організаційно-педагогічна діяльність 

1  Перевірка: 

 щоденників учнів; 

 вивчення дозування домашніх завдань; 

 відвідування учнями навчальних занять;  

 зв’язків класних керівників з батьками учнів. 

ІІІ тиждень довідка Прохода Н.О. 

Макаренко І.В. 

3. Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз:  

 виконання зауважень за результатами пере-

вірки ведення класних журналів, журналів 

ГПД, факультативів. 

 виконання управлінських рішень; 

 результатів контролю всіх видів шкільної 

документації. 

І тиждень узагальнення Прохода Н.О. 

Неведріна Л.В. 

Макаренко І.В. 

 

РОЗДІЛ  V.    Виховна діяльність школи 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організація виховного процесу 

1 Змістовне проведення зимових канікул (відповідно 

до розробленого плану)  

І - ІІ  

тиждень 

аналіз Покотило О.І., 

Макаренко І.В. 

2 Організація чергування учнів 9-11 класів по 

школі протягом ІІ семестру  2015-2016 н . р. 

І  тиждень графік Макаренко І.В. 

3 Робота в мікрорайоні школи. Внесення та 

уточнення списків дітей, яким на 01.01. 2016 р. 

виповнилося 5 років  (01.09. – 31.12. 2010 року) 

ІІ  тиждень списки Макаренко І.В. 



4 Планування роботи шкільного музею  Бойової 

слави на ІІ семестр 2015-2016 н. р. 

ІІ тиждень план Мєтова О.А. 

5 Розробка   Заходів  до Дня Соборності України 

(22  січня) 

ІІ тиждень 

 

план  

заходів 

Макаренко І.В., 

вчителі історії 

6 Відкриті класні години: 

 «Моральні цінності мого народу», (2-Б клас); 
 

 «Герої завжди поміж нас», (5-Б клас). 

 
ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

розробки 

заходів 

 

 
Макарук А.В. 

 

Стасовська О.В. 

7 Розробка   Заходів  щодо проведення Місячника 

безпеки на воді та на кризі (січень-лютий) 

ІІІ тиждень 

 

план  

заходів 

Макаренко І.В. 

8 Розробка   Заходів  до  Міжнародного дня пам’яті 

жертв Голокосту (27  січня) 

ІІІ тиждень 

 

план  

заходів 

Макаренко І.В., 

вчителі історії 

9 Психологічний  лекторій: 

 «Скажемо стресу – ні!», (профілактика 

суїцідальної поведінки),  (11-й клас)    

ІV тиждень рекомендації практичний 

психолог 

10 Розробка   Заходів  до Дня  пам’яті  героїв   Крут 

(29  січня) 

ІV тиждень план  

заходів 

Макаренко І.В., 

вчителі історії 

11 Шкільний фестиваль Дружин юних пожежників-

рятівників (ДЮПР),  (5-11 класи) 

ІV тиждень аналіз Покотило О.І., 

вчителі ОЗ 

12 Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», (9-11 класи) V тиждень  аналіз Покотило О.І. 

13 Підготовка шкільної екологічної агітбригади 

«Зелена варта» до участі у конкурсі екологічних 

агітбригад «Земля – наш спільний дім» 

протягом 

місяця 

сценарій Покотило О.І. 

2. Заходи  управління  освіти,  школи 

1 Участь у роботі ММО класних керівників згідно 

графіка 

рекомендації Макаренко І.В. 

2 Заходи  до Дня Соборності України  (22  січня) 
(відповідно до розробленого плану) 

22.01. аналіз Макаренко І.В. 

Покотило О.І.. 

3 Заходи  до Міжнародного дня  пам’яті  жертв 

Голокосту  (27 січня)  (відповідно до розробленого 

плану) 

25.01. аналіз Макаренко І.В. 

Покотило О.І. 

4 Заходи  до Дня пам’яті героїв Крут  (29  січня)  
(відповідно до розробленого плану) 

29.01. аналіз Макаренко І.В. 

Покотило О.І. 

5 Заходи щодо виконання «Концепції реалізації 

державної політики у сфері протидії поширенню 

наркоманії, боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів на 2011- 2015 роки»   та    виконання 

Плану заходів управління освіти щодо організації 

посиленої профілактичної роботи з протидії 

поширенню наркоманії на 2013-2014 роки  

(наказ № 76 від 4 квітня 2013 року): 

 година інформації  «Шкідливість вживання 

алкоголю та наркотиків для здоров’я людини», 

(7-мі класи); 

 бесіда «Активний відпочинок – здоровий 

організм», (2-гі класи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V тиждень 

 

 

 

V тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформація 

 

 

 

зміст бесіди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класні 

керівники 

 

 

класоводи 

6 Виконання Заходів щодо здійснення Загально-

державної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2016 року»: 

 виховна година з елементами рольової гри 

 

 

 

 

 

V тиждень 

 

 

 

 

 

розробка 

 

 

 

 

 

класоводи 



«Казкова правознавча школа», (3-ті класи);  

 диспут «Що таке правосвідома поведінка?», 

(8-мі класи). 

 

ІV тиждень 

 заходу 

аналіз 

 

класні 

керівники 

7 Виконання Заходів щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!» на період  до  2015 

року: 

 тренінг для класних керівників «Попереджен-

ня проявів жорстокої поведінки серед 

учнівської молоді»; 

 бесіда «Як використати своє право,  не 

зазіхаючи на права інших?», (4-ті класи); 

 година інформації «Насильство та як його 

уникнути», (9-ті класи). 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

 

V тиждень 

 

 

V тиждень 

 

 

 

 

 

аналіз 

 

 

зміст бесіди 

 

 

матеріали 

 

 

 

 

практичний 

психолог 

 

класоводи 

 

 

класні 

керівники 

8 Виконання Заходів  з попередження насильства в 

сім’ї  та  жорстокого  поводження  з  дітьми: 

 виховна година «Ні насильству і агресії в 

сім’ї», (4-ті класи); 

 батьківські збори  «Неприпустимість 

жорстокого поводження з дітьми з боку 

батьків», (5-ті класи). 

 

 
ІV тиждень 

 

 

V тиждень 

 

 

 
розробка 

 заходу 

 

протокол 

 

 

 
класоводи 

 

 

класні 

керівники 

9 Виконання Заходів  із протидії проявам ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації: 

 година спілкування «Народів багато – 

планета одна!», (5-ті класи); 

 круглий стіл «Расизм – який він сьогодні?», 

(10-й клас). 

 

 

 

V тиждень 

 

V тиждень 

 

 

 

 

розробка 

 заходу 

інформація 

 

 

 

 

класні 

керівники 

класний 

керівник 

10 Виконання Заходів щодо протидії тероризму: 

 година інформації «Правові наслідки 

вчинення терористичних дій», (11-й клас). 

 
V тиждень 

 

 
інформація 

 
класний 

керівник 

11 Заходи  щодо  запобігання  торгівлі  людьми  на 

період до 2015 року: 

 година спілкування «Тенета торгівлі 

людьми» для учнів  9-х класів 

 

 
ІV тиждень 

 

 

 
розробка 

заходу 

 

 
класні 

керівники 

12 Заходи стосовно виконання обласних заходів 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на період до 2016 року: 

 урок гендерної грамотності для учнів 6-х 

класів «Ми - різні, ми - рівні»; 

 виховна година «Хлоп’ятка та дівчатка: як 

правильно товаришувати», (3-ті класи). 

 

 

 

 

V тиждень 
 

 

ІV тиждень 

 

 

 

 

 

конспект 

заходу 
 

конспект 

заходу 

 

 

 

 

класні 

керівники 
 

класоводи 

 

3. Робота з учнями відповідно до Основних орієнтирів виховання 

 Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  суспільства 
«Нехай панують на землі добро і справедливість!» 

(ІІІ  та  ІV  тиждень січня -  11.01. – 22.01. ) 
Реалізація  громадянського та  правового   виховання 

1 Читацька конференція до 125-ї річниці з Дня наро-

дження українського поета, перекладача, публі-

циста, громадського діяча  Павла Григоровича 

Тичини  «Феномен доби (Сходження на Голгофу 

слави)», (9-11 класи)  

ІІІ тиждень інформація вчителі укр. 

мови та 

літератури 

2 Ситуаційно-рольова гра «Я – майбутній 

президент», (5-ті класи) 

ІІІ тиждень аналіз Покотило О.І. 



3 Бесіди: 

 «Де найкраще місце на Землі?», (1-ші класи); 

 «Українці за кордоном», (2-гі класи); 

 «Чи знаєш ти свій рідний край?», (3-ті класи); 

 «Дитяча праця і права дитини», (4-ті класи); 

 «Ми – творці власного життя», (5-ті класи); 

 «Мова рідна – слово рідне!», (6-ті класи); 

 «Виховуємо лідерські якості»,  (7-мі класи); 

 «Яким громадянським якостям ти віддаєш 

перевагу і чому?», (8-мі класи); 

 «Чи потрібен я Україні таким, який я є 

сьогодні?», (9-ті класи); 

 «У чому сутність української ментальності?»,  

(10-й клас); 

 «Особиста відповідальність – пріоритетна 

риса громадянина»,  (11-й  клас). 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

4 Тематичні класні години: 

 «Моя Україна – червона калина», (1-ші класи); 

 «Наша гордість – слава козацька», (2-гі класи); 

 «Моральні цінності мого народу»,  (3-ті класи); 

 «Запорозьке козацтво і наш край», (4-ті класи); 

 «Герої завжди поміж нас», (5-ті класи); 

 «Гетьмани України», (6-ті класи); 

 «Подвижницька діяльність видатних жінок 

України: Лесі Українки, Олени Пчілки, Софії 

Русової, Олени Теліги, Ліни Костенко», (7-мі 

класи); 

 «Українське козацтво: міфі та реалії», (8-мі 

класи); 

  «Гуманістична мораль у  громадянському 

суспільстві», (9-ті класи); 

 «Славетні постаті України»,  (10-й клас); 

 «Демократія як свобода в рамках закону»,  

(11-й  клас). 

 
ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

 

 

 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

5 Виховний захід  «Мета і сенс життя»,  

(8-мі класи) 

V тиждень аналіз Покотило О.І., 

практичний 

психолог 

6 Зустріч з представником Управління юстиції 

світловодського міськвиконкому.  Година 

інформації для дівчат-підлітків «Сучасне рабство. 

Торгівля людьми», (9-11 класи) 

ІV тиждень інформація Макаренко І. В. 

7 Тематичні екскурсії з відвідуванням історико-

етнографічних  об’єктів  рідного краю, 

краєзнавчих музеїв, пам’яток архітектури 

протягом 

місяця 

інформація класні 

керівники 

8 Патріотичний  флешмоб  «Відчуй себе українцем! 

Одягни вишиванку» до Дня Соборності України   

22.01. план 

проведення 

Покотило О.І. 

4. Правовиховна,  право освітня  та  превентивна  робота  з  профілактики  право-
порушень,  дитячої  безпритульності  та  бездоглядності;  соціальний захист учнів 

1 Підготовка до наради при директору «Робота 

шкільної психологічної служби щодо поперед-

ження проявів девіантної поведінки, вживання 

алкоголю, наркотиків, тютюнопаління» 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І. В., 

практичний 

психолог 



2 Оновлення  психолого-педагогічних  карток 

спостережень за учнями, що перебувають на 

внутрішкільному контролі  

І – ІІ  

тиждень 

аналіз Макаренко І. В., 

педагоги-

наставники 

3 Перегляд списків учнів, що перебувають на 

внутрішкільному контролі, внесення змін (при 

потребі) 

І – ІІ  

тиждень 

аналіз Макаренко І. В., 

педагоги-

наставники 

4 Обстеження житлово-побутових умов та стану 

сімейного виховання  дітей   підоблікового 

контингенту та складання відповідних актів 

ІІІ - ІV 

тиждень 

акти класні 

керівники, 

Макаренко І.В. 

5 Індивідуальні бесіди з учнями, що перебувають 

на  внутрішкільному обліку,  з  профілактики 

правопорушень 

протягом 

місяця 

рекомендації  класні керівники, 

практичний 

психолог, 

Макаренко І. В. 

6 Урок – тренінг «Спілкуємось без конфліктів», (7 

класи) 

ІV тиждень рекомендації практичний 

психолог 

7 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Права та обов'язки учнів», (5-ті класи) 

ІV тиждень інформація вчитель 

правознавства 

8 Рейд «Комп’ютерний клуб» ІІІ тиждень інформація адміністрація 

9 Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

протягом 

місяця 
аналіз Макаренко І.В. 

5. Робота учнівського самоврядування 

1 Засідання Ради лідерів школи щотижня звіт Покотило О.І. 

2 Збори Ради лідерів школи. Звіт про роботу 

учнівського самоврядування за І семестр  2015-

2016 н. р. 

ІІ тиждень аналіз 

 

 

Покотило О.І.., 

лідер школи 

3 Засідання товариств Ради лідерів. Визначення 

напрямків роботи у ІІ семестрі 2015-2016 н. р. 

ІІІ – ІV 

тиждень 
рекомендації Покотило О.І. 

4 Рейд-перевірка «Черговий учень» ІV тиждень аналіз Покотило О.І. 

5 Тестування з метою вивчення лідерських якостей 

учнівської молоді школи 

протягом 

місяця 
аналіз Покотило О.І.., 

практичний 

психолог 

6. Робота з  педагогічними  кадрами 

1 Відвідування  відкритих  класних  годин  протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І. В. 

2 Методична оперативка  «Методичні рекомендації 

щодо планування виховної роботи з класним 

колективом  у ІІ семестрі» 

І тиждень 

 

 

рекомендації 

 

 

Макаренко І.В. 

 

 

3 Засідання ШМО класних керівників (згідно плану 

роботи ШМО):  «Конкурс «Класний керівник 

року-2015» Вимоги до матеріалів учасників облас-

ного етапу, інновації та конкурсні випробовування» 

І тиждень протокол Грінченко В.М. 

практичний 

психолог 

4 Аналіз та погодження планів виховної роботи 

класоводів та класних керівників на ІІ семестр 

2015 - 2016 н. р. 

ІІ - ІІІ 

тиждень 

аналіз Макаренко І.В. 

 

5 Індивідуальні консультації для класоводів та 

класних керівників з питань організації виховної 

роботи з учнями 

протягом 

місяця 

рекомендації Макаренко І.В. 

 

6 Психологічне дослідження причин агресивності у 

підлітків; надання рекомендацій для класних 

керівників 

ІІІ - ІV 

тиждень 
аналіз практичний 

психолог 

7 Експрес-огляд літератури з проблем виховання, 

ознайомлення класних керівників з новинками  

ІV тиждень рекомендації Макаренко І.В. 



7. Робота з батьками 

1 Планування роботи батьківського лекторію на  

ІІ семестр 2015-2016 н. р. 

І - ІІ 

тиждень 

план Макаренко І.В. 

2 Планування роботи педагогічного всеобучу 

батьків на ІІ семестр 2015-2016 н. р. 

І - ІІ 

тиждень 

план Макаренко І.В. 

 

3 Проведення  тематичних класних батьківських  

зборів  та  батьківського лекторію (згідно плану),  

(1-11 класи) 

протягом 

місяця 

протокол класоводи, 

класні 

керівники 

4 Педагогічний всеобуч батьків протягом 

місяця 

інформація класоводи,  

класні керівники 

5 Робота з соціально-незахищеними сім’ями,  з 

сім’ями, в яких проживають діти, що мають 

прояви девіантної поведінки 

протягом 

місяця 

аналіз класні 

керівники, 

практичний 

психолог 

6 Забезпечення  систематичного  проведення 

санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків: 

 профілактика  серцево-судинних 

захворювань 

ІV тиждень рекомендації Гром Н. В. 

 

7 Робота консультаційної психолого-педагогічної 

служби для батьків «Сімейна педагогіка»: 

 індивідуальні консультації для батьків щодо 

причин і шляхів  подолання агресії дітей 

підліткового віку 

протягом 

місяця 

рекомендації практичний 

психолог 

8 Аналіз та вчасне реагування на зауваження, 

пропозиції, побажання батьків щодо поліпшення 

роботи школи 

протягом 

місяця 

аналіз адміністрація 

8. Аналіз та контроль за системою виховної роботи 
1 Контроль за чергуванням  вчителів  та  учнів  по 

школі 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

2 Контроль за відвідуванням учнями  школи 

протягом місяця;  попередження дитячої 

безпритульності, бродяжництва та бездоглядності 

протягом 

місяця 

звіт 

 

класоводи, 

класні 

керівники 

3 Оперативний контроль  за плануванням виховної 

роботи  в класах класоводами та класними 

керівниками на ІІ семестр 

І – ІІ 

тиждень 

 

аналіз 

 

Макаренко І.В. 

 

 

4 Оперативний контроль за проведенням класними 

керівниками класних годин 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

5 Особистий контроль. Відвідування класних годин 

та позакласних заходів  вчителів, що атестуються 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

6 Фронтально-оглядовий контроль за організацією 

роботи   учнівського  самоврядування 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

 

7 Контроль за санітарним станом класних 

приміщень 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В., 

Гром Н.В. 

8 Оперативний контроль за станом роботи класних 

керівників щодо формування ціннісного 

ставлення до суспільства 

ІІ – ІІІ 

тиждень 

 

аналіз Макаренко І.В. 

9 Контроль ведення журналів  спортивних секцій, 

гуртка, журналів  цільових  інструктажів, класних 

журналів  ( бесіди з  БЖ)  

І тиждень аналіз Макаренко І. В. 

10 Аналіз   проведення  батьківських  зборів 

протягом  ІІ чверті 

І тиждень аналіз Макаренко І. В. 

11 Аналіз виховної роботи школи за І семестр 2015-

2016 н. р. 

І - ІІ 

тиждень 
наказ Макаренко І.В. 



12 Аналіз роботи з дітьми, схильними до правопо-

рушень, протягом І семестру  2015-2016 н. р. 

І - ІІ 

тиждень 

аналіз Макаренко І. В. 

13 Аналіз стану та профілактики правопорушень  

серед учнівської молоді 

до 01.01. інформація Макаренко І.В. 

14 Аналіз  виконання Заходів  щодо героїзацію осіб, 

які віддали життя за незалежність України, 

вшанування їх пам’яті , патріотичне виховання 

молоді та консолідацію Українського народу 

до 05.01. інформація Макаренко І.В. 

15 Аналіз проведення шкільних  Новорічних та 

Різдвяних свят  

до 10.01. звіт Макаренко І.В. 

16 Аналіз стану туристично-краєзнавчої роботи з 

учнями у І семестрі 2015-2016 н. р. 

ІІ  тиждень аналіз Макаренко І.В. 

17 Вивчення стану відвідування школи учнями 9-11 

класів 

ІV тиждень аналіз  класні керівники, 

Прохода Н.О., 

Макаренко І.В. 
 

РОЗДІЛ  VІ.   Безпека життєдіяльності учнів 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1 Проведення щотижневих тематичних бесід  з БЖ 

(відповідно до затвердженого циклу бесід)  щодо 

безпечної поведінки учнів та профілактики 

дитячого травматизму 

1 раз на 

тиждень 
класний 

журнал 
 

класоводи, 
класні 

керівники 

2 Організація роботи Служби з розв’язання 

конфліктних ситуацій на ІІ семестр 

до 20.01. 
2016 р. 

аналіз практичний 

психолог 

3 Підготовка матеріалів до проведення Тижня 

сприяння здорового способу життя та безпеки 

життєдіяльності: 

 розробка Положення про Тиждень знань 

Пожежної безпеки; 

 складання плану-сітки та плану-графіка 

проведення заходів у рамках Тижня; 

 оформлення інформаційного стенду. 

ІІІ – ІV 

тиждень 
наказ, 

положення, 
план-сітка, 

план-графік 

Омельченко 
С.М 

Макаренко І.В. 

4 Випуск санбюлетеня «Обережно, педикульоз!» ІІІ тиждень бюлетень Гром Н.В. 

5 Бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності 

«Обережно, тонкий лід!»,  (1-11 класи) 

ІІІ тиждень зміст бесіди класоводи,  
класні керівники 

6 Вибірковий огляд учнів школи на педикульоз ІІІ тиждень аналіз Гром Н.В. 

7 Заходи Місячника безпеки на воді та на кризі 
(відповідно до розробленого плану) 

ІІІ – ІV 

тиждень 
наказ, 

план заходів 
Омельченко 

С.М. 
Макаренко І.В 

8 Написання диктанту «Правила безпеки на воді 

під час льодоходу» 

ІV тиждень зміст 

диктанту 
класоводи,  

класні керівники 

9 Проведення медичного обстеження юнаків 

допризовного  віку 

згідно 

графіка 
аналіз Гром Н.В. 

10 Своєчасне подання інформації  про всі випадки 

травмування учнів у школі 

при потребі інформація Омельченко 

С.М. 

Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз дитячого травматизму за січень 2016 року V тиждень звіт за 

місяць 

Макаренко І.В. 

2 Контроль за організацією роботи з профілактики 

дитячого травматизму і запобігання йому 

протягом 

місяця 
аналіз Макаренко І.В. 

 


