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

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організаційно-педагогічні заходи 
1 Педагогічна рада:  

 Формування життєвих компетентностей 

учнів як засіб виховання громадянина-

патріота України 

ІV тиждень протокол, 

рішення, 

рекомендації 

Макаренко І.В. 

2 Нарада при заступнику директора з виховної 

роботи: 

 Ефективність роботи з формування 

художньо-естетичної культури школярів 

 Про організаційні заходи щодо підготовки 

відпочинку та оздоровлення школярів влітку 

2016 року 

 Планування виховної роботи на весняні 

канікули 

І тиждень рекомендації Макаренко І. В. 

2. Організаційно-педагогічна  діяльність 

1 Підготовка до проведення Дня ЦО.  Уточнення 

розрахунків проведення повної евакуації постій-

ного особового складу школи 

І тиждень аналіз адміністрація 

2 Організація:  

 перегляду фільмів із цивільної оборони;  

 проведення диктантів з української мови на 

тему ЦО. 

IV тиждень аналіз Прохода Н.О. 

Макаренко І.В. 

3. Контрольно-аналітична діяльність  

 1 Контроль за: 

 відвідуванням занять учнями школи; 

 роботою шкільної бібліотеки; 

 початком роботи над проектом річного плану 

на 2015-2016 навчальний рік. 

протягом 

місяця 

аналіз адміністрація 

 

РОЗДІЛ  V.    Виховна діяльність школи 
 

№ Зміст діяльності Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Відповідальний 

1. Організація виховного процесу 

1 Розробка   Заходів  до Шевченківських днів (9-10 

березня) 

І тиждень план  

заходів 

Покотило О. І., 

вчителі укр. мови 

та літератури 

2 Участь волонтерів школи у акції «Зірка пам’яті». 

Привітання жінок-ветеранів  із  Міжнародним 

жіночим днем   

І тиждень інформація Макаренко І.В. 

3 Відкриті класні години: 

 «Краса рідної матусі», (3-В клас); 
 

 «Матусю, моя дорогенька, це свято даруєм 

тобі»,  (1-А клас); 

 «Український віночок», (7-В клас). 

 

 

І тиждень 
 

І тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

 

розробки 

заходів 

 

 

Лещук М.О. 
 

Гекало В.Г. 

 

Супрун І. М. 



4 Психологічний  лекторій: 

  «Насильство в дитячому середовищі та основні 

причини, що його породжують»,  (5-ті класи) 

І тиждень рекомендації практичний 

психолог 

5 Участь Дружини юних пожежників - рятівників 

(ДЮПР)  у міському етапі фестивалю команд 

ДЮПР 

ІІІ  тиждень сценарій Покотило О. І., 

вчителі ОЗ,  

Гром Н. В. 

6 Планування виховної роботи  школи  на  весняні 

канікули 

ІІІ тиждень план  

заходів 

Макаренко І. В. 

7 Підготовка команди-переможця шкільного етапу 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь 

обирає здоров’я» до участі у міському етапі 

фестивалю 

ІІІ – ІV 

тиждень 

сценарій Макаренко І.В., 

 Покотило О. І. 

8 Профорієнтаційна  бесіда «Потрібна людина - на 

потрібному місці», (9-ті класи) 

ІІІ тиждень інформація практичний 

психолог 

9 Підготовка до відзначення  Всесвітнього  дня 

здоров’я  (7 квітня) 

ІV тиждень план  

заходів 

Макаренко І.В., 

Покотило О. І. 

10 Робота в мікрорайоні школи.  Внесення та 

уточнення списків дітей, яким на 01.09. 2016 р. 

виповниться 5 років  (01.01. – 31.08. 2011 року) 

ІV  тиждень списки Макаренко І.В. 

2. Заходи  управління  освіти,  школи 

1 Заходи до Міжнародного жіночого дня: 

 тематичні  класні  години: 

- «При сонечку - світло,  а при матінці - 

добре», (1-4 класи); 

- «Материнська молитва і з дна моря підійме», 

(5-7 класи); 

-  «Я руки матері цілую…», (8-9 класи); 

      - «Жіноча врода, як чиста вода», (10-11 класи);  

 святковий концерт «Жінка – одвічна загадка 

природи». 

 

І тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03. 

план 

заходів, 

аналіз 

 

класоводи, 

класні  

керівники 

 

 

 

 

 

 

Покотило О. І. 

2 Заходи  до Шевченківських днів (9-10 березня) 
(відповідно до розробленого плану) 

І тиждень розробка Покотило О. І., 

вчителі укр. літ. 

3 Проведення Заходів в рамках Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» 

(шкільний етап): 

 конкурс плакатів «Молодь за здоровий спосіб 

життя!», (5-8 класи); 

 конкурс фотографій «Хочу і можу бути 

здоровим!», (9-11 класи); 

 конкурс літературно-музично-спортивних 

міні-композицій «Молодь обирає здоров’я», 

(7-11 класи). 

 

 

 

І тиждень 

 
І тиждень 

 
ІІ тиждень 

 

інформація, 

протокол 

рішення 

журі 

Макаренко І.В., 

 Покотило О. І., 

класні  

керівники 

4 Заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберку-

льозом  (24 березня)  та  участь  у  Всеукраїнській 

акції  милосердя «Скажімо туберкульозу – НІ!»  
(відповідно до розробленого плану) 

І - ІІІ  

тиждень 

план  

заходів 

Макаренко І.В., 

вчителі ОЗ, 

вчителі біології 

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): 

 бесіда «Що таке психотропні речовини?»,   

(4-ті класи); 

 година спілкування «Міфи і правда про нарко-

тичні  та психотропні речовини», (9-ті класи). 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

І тиждень 

 

 

 

 

 

зміст бесіди  

 

інформація 

 

 

 

 

 

класоводи 

 

класні керівники 

 

6 Виконання Заходів щодо здійснення Загально-

державної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2016 року»: 

 консультації для батьків «Права дитини в 

сім'ї»; 

 демонстрація презентації «Конвенція ООН 

про права дитини в малюнках», (2-гі класи); 

 практичне заняття «Складаємо абетку прав та 

обов'язків школярів», (5-ті класи); 

 диспут «Не важливо на чиєму боці сила, 

важливо на чиєму боці право», (10-й клас). 

 

 

 

 

 

протягом 

місяця 
 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

 

інформація 

 
 

презентація 

 

інформація 

 

 

інформація 

 

 

 

 

 

практичний 

психолог 
 

класоводи 

 

класні керівники 

 

 

класні керівники 

7 Виконання Заходів щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!» на період  до  2015 

року: 

 бесіда «Ми за рівність і братерство», (1-ші 

класи); 

 круглий  стіл  «Торгівля людьми – це  може 

статися з кожним», (11-й клас). 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

 

 

 

інформація 

 

аналіз 

 

 

 

 

класоводи 

 

класний  

керівник 

8 Виконання Заходів  з попередження насильства в 

сім’ї  та  жорстокого  поводження  з  дітьми: 

 година спілкування «Будь людиною – скажи 

насильству Ні!», (6-ті класи); 

 батьківські збори «Виявлення прихованих 

форм насильства щодо дитини», (9-10 класи). 

 

 

 

 

І тиждень 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

інформація 

 

протокол 

 

 

 

 

класні керівники 

 

класні керівники 

9 Виконання Заходів  із протидії проявам ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації: 

 заняття з елементами тренінгу «Вчимося 

розуміти та поважати людей інших національ-

ностей», (1-ші класи); 

 урок толерантності «Різні світи – одна 

планета», (3-ті класи); 

 диспут «Толерантність у моєму розумінні», 

(7-мі класи). 

 

 

 

І тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

інформація 

 

 

розробка 

заходу 

 

аналіз 

 

 

 

класоводи 

 

 

класоводи 

 

 

класні керівники 

10 Виконання Заходів щодо протидії тероризму: 

 прес-огляд «Проблема тероризму у світі»,   

(10-й клас). 

 

 

І тиждень 

 

 

матеріали 

 

 

класні керівники 

11 Заходи  щодо  запобігання  торгівлі  людьми  на 

період  до  2015  року: 

 анкетування учнів 10-11-х класів з питань 

запобігання торгівлі людьми 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

анкета, 

 аналіз 

 

 

практичний 

психолог 

12 Заходи стосовно виконання обласних заходів 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на період до 2016 року: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 година спілкування для учнів 10-х класів 

«Гендерні відносини як соціальне явище. Мо-

тивація молоді на гендерно  чуйну поведінку»   

 I тиждень 

  

конспект 

заходу 

 

класний 

керівник 

3. Робота з учнями відповідно до Основних орієнтирів виховання 

 

 
Декада  формування  ціннісного  ставлення  до  культури і мистецтва 

«Мистецтво незбагненне й незрівнянне  – є в ньому вічна і священна тайна» 
(ІІІ та ІV тиждень березня – 14.03. – 25.03.) 

Реалізація художньо-естетичного виховання 

1 Зустрічі  у  відео-вітальні: 

 «Тарас Шевченко. Казки картинної галереї», 

(3-4 класи); 

 «Чи знаєте ви Шевченка – художника?»,  (8-9 

класи).  

ІІ тиждень інформація Покотило О. І. 

2 Бесіди: 

 «Барви пір року», (1-ші класи); 

 «Світ казки», (2-гі класи); 

 «Краса природи рідного краю», (3-ті класи); 

 «Загадка – до мудрості кладка», (4-ті класи); 

 «Мистецькі уподобання моєї родини», (5-ті 

класи); 

 «Естетика побуту», (6-ті класи); 

 «Естетика зовнішнього вигляду»,  (7-мі класи); 

 «Музика, яку ми любимо», (8-мі класи); 

 «Краса та поетичність рідної мови», (9-ті 

класи); 

 «У людини все має бути прекрасним: і тіло,  і 

душа, і думки (А.П. Чехов)»,  (10-й клас); 

 «Від культури особистості до культури нації», 

(11-й  клас). 

 
ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

 

ІV тиждень 

 

ІІІ тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

3 Тематичні класні години: 

 «Абетка мистецтва», (1-ші класи); 

 «Мистецтво створення ляльки», (2-гі класи); 

 «Хоровод весняних квітів»,  (3-ті класи); 

 «Пісні рідного краю», (4-ті класи); 

 «Образотворче мистецтво українців», (5-ті 

класи); 

 «Мистецька карта України», (6-ті класи); 

 «Український вінок», (7-мі класи); 

 «Мистецтво і мода», (8-мі класи); 

  «Україна моя вишивана», (9-ті класи); 

 «Історія народу в творах мистецтва», (10-й 

клас); 

 «Диво українських храмів»,  (11-й  клас) 

 
ІV тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

ІV тиждень 

 
ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

ІІІ тиждень 

ІІІ тиждень 
 

ІV тиждень 

аналіз класоводи, 

класні 

керівники 

4 Розважальна шоу-програма «Школа № 8  має 

таланти» (фінал), (5-11 класи) 

ІІІ тиждень аналіз Покотило О. І. 

5 Участь у Всеукраїнському конкурсі дитячої 

творчості «Податки очима дітей» 

протягом 

місяця 

матеріали Покотило О. І. 

6 Конкурс читців поетичних творів  до 

Всесвітнього  дня  поезії (21 березня) 

ІV тиждень аналіз Покотило О. І., 

вчителі україн-

ської  і світової 

літератури 



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

1 Індивідуальні бесіди з учнями, що перебувають 

на  внутрішкільному обліку,  з  профілактики 

правопорушень 

протягом 

місяця 

рекомендації  класні керівники, 

практичний 

психолог, 

Макаренко І. В. 

2 Проведення індивідуальних бесід з учнями, що 

мають прояви девіантної поведінки, надання їм 

психологічної допомоги 

протягом 

місяця 

облік практичний 

психолог, 

вчителі-

наставники 

3 Проведення діагностично-корекційної  роботи з  

учнями з «групи ризику», учнями з сімей,  що 

опинилися в складних життєвих обставинах,  та з 

учнями, що мають прояви девіантної поведінки 

протягом 

місяця 

журнали 

психолого-

педагогічних 

спостережень 

практичний 

психолог, 

класні 

керівники 

4 Соціологічне опитування «Психотропні 

речовини» 

протягом 

місяця 

аналіз практичний 

психолог 

5 Зустріч із спеціалістом Центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді  Світловодського 

міськвиконкому, (10-11 класи) 

протягом 

місяця 

інформація Макаренко І. В. 

6 Правовий лекторій  «Щит та меч»: 

 «Підліткова злочинність. Причини та наслідки. 

Відповідальність підлітка перед законом за свої 

вчинки», (7-мі класи) 

І тиждень інформація вчитель 

правознавства  

7 Внесення коректив до соціального паспорту 

школи (за потребою) 

ІV тиждень соціальний 

паспорт 

школи 

Макаренко І. В. 

8 Робота в мікрорайоні школи. Уточнення 

списків дітей мікрорайону школи, виявлення 

дітей, схильних до бродяжництва 

ІV тиждень списки Макаренко І. В. 

5. Робота учнівського самоврядування 

1 Підготовка до святкування Міжнародного 

жіночого дня (8 березня): 

 випуск привітальних стінгазет; 

 привітання листівками вчительок-пенсіонерів 

зі святом; 

 підготовка святкового концерту для жінок-

працівників школи. 

І тиждень аналіз Покотило О.І., 

Рада лідерів 

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

3 Рейд «Запізнення» ІІ тиждень звіт Покотило О.І., 

Рада лідерів 

4 Трудова акція «Школа – наш дім, ми господарі в 

нім».  Генеральне прибирання класних кімнат 

(3-11 класи) 

25.03. 

2016 р. 

звіт класоводи, 

класні 

керівники, 

лідери класів 

6. Робота з  педагогічними  кадрами 

1 Індивідуальні консультації класним керівникам 

щодо організації виховної роботи з класом 

протягом 

місяця 

рекомендації Макаренко І.В. 

2 Відвідування  відкритих  класних  годин  протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І. В. 

3 Персональний контроль за роботою класоводів, 

класних керівників, що атестуються 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

4 Методична оперативка «Критерії ефективної 

діяльності класного керівника» 

ІІ тиждень інформація Макаренко І.В. 

5 Ознайомлення з виховним планом роботи на ІІІ тиждень інформація Макаренко І.В. 



весняні канікули 
6 Поповнення новими матеріалами методичної 

папки «На допомогу класному керівнику» 

ІV тиждень рекомендації Макаренко І. В. 

7 Діагностика «Аналіз діяльності класного 

керівника» 

ІV тиждень аналіз Макаренко І.В. 

8 Засідання ШМО класних керівників (згідно плану 

роботи ШМО): 

 Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки 

 Презентація та поширення досвіду роботи 

класного керівника 6-А класу Мєтової О.А.  

ІV тиждень протокол Грінченко В.М. 

7. Робота з батьками 

1 Проведення  тематичних класних батьківських  

зборів  та  батьківського лекторію (згідно плану),  

(1-11 класи) 

протягом 

місяця 

протокол класоводи, 

класні 

керівники 

2 Педагогічний всеобуч батьків протягом 

місяця 

інформація класоводи,  

класні керівники 

3 Робота консультаційної психолого-педагогічної 

служби для батьків «Сімейна педагогіка»: 

 консультації для молодих батьків «Психоло-

гічні і вікові особливості дитини молодшого 

шкільного віку» 

протягом 

місяця 

рекомендації практичний 

психолог 

4 Проведення рейдів  батьківського комітету з 

метою вивчення умов проживання дітей з 

багатодітних,  неповних сімей  (вибірково) та  

стану родинно-сімейного виховання 

протягом 

місяця 

аналіз класні керівники 

5 Педагогічна діагностика сімейного виховання в 

сім’ях соціального ризику, організація роботи з 

батьками на її основі в ІV чверті 

І тиждень аналіз практичний 

психолог, 

класні керівники 

6 Батьківські збори для батьків 11-х класів: 

 Рівень готовності випускників загально-

освітньої школи до безперервної освіти і 

праці. Підготовка до  ЗНО 

ІІ тиждень протокол класні 

керівники 

7 Забезпечення  систематичного  проведення 

санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків: 

 профілактика захворювань нервової системи. 

ІІІ тиждень рекомендації Гром Н. В. 

 

8 Поточний ремонт меблів  у класних кімнатах 

силами батьків 

ІV тиждень аналіз завідуючий 

господарством 

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 проведенням класними 

керівниками класних годин 

протягом 

місяця 

аналіз Макаренко І.В. 

4 Контроль ведення журналів  спортивних секцій, 

гуртка, журналів  цільових  інструктажів, класних 

журналів  ( бесіди з  БЖ)  

І тиждень аналіз Макаренко І. В. 

5 Оперативний контроль за станом діяльності 

класних керівників щодо виконання планів 

виховної роботи класних колективів на І семестр 

ІІ тиждень аналіз Макаренко І.В. 



6 Оперативний контроль за станом роботи класних 

керівників щодо формування ціннісного 

ставлення до культури і мистецтва 

ІІ – ІІІ 

тиждень 
аналіз Макаренко І.В. 

7 Оперативний контроль за веденням  документації 

класного керівника 

ІV тиждень аналіз Макаренко І.В. 

8 Аналіз   проведення  батьківських  зборів 

протягом  ІІІ чверті 

ІV тиждень аналіз Макаренко І. В. 

9 Аналіз виконання програми зайнятості населення 

Кіровоградської області на період до 2017 року 
(Лист № 732 від 25.04.2014 р.) 

до 15.03. інформація Макаренко І.В. 

 

10 Контроль за участю волонтерів школи у акції 

«Зірка пам’яті» (Лист № 1244 від 10.09.2010 р.) 

до 20.03. звіт Макаренко І.В. 

 

11 Аналіз виконання Заходів, спрямованих на 

профілактику правопорушень серед учнівської 

молоді (Наказ № 188 від 26.08.2014 р.) 

до 01.04. 

 

інформація Макаренко І.В. 

 

12 Аналіз виконання Заходів, спрямованих на поси-

лення національно-патріотичного виховання дітей 

та учнівської молоді(Наказ № 298 від 08.12.2014 р.) 

до 01.04. 

 

інформація 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 Роз’яснювальна робота серед дітей з поперед-

ження випадків самоушкоджень, корекція ранніх 

аномалій психічного розвитку особистості 

протягом 

місяця 
рекомендації практичний 

психолог 

3 Проведення вибіркового огляду на педикульоз 

учнів 5 – 9 класів 

ІІ тиждень аналіз Гром Н. В. 

4 Бесіди з попередження нещасних випадків з 

дітьми під час льодоходу та весняного паводку 

ІІ - ІІІ 

тиждень 
класний 

журнал 
класоводи, 

класні керівники 

5 Пам’ятки для батьків та учнів «Правила безпечної 

поведінки під час весняних канікул» 

25.03. 
2016 р. 

пам’ятка класоводи, 
класні керівники 

6 Проведення бесід щодо безпечної поведінки  

учнів на весняних  канікулах 

25.03. 
2016 р. 

класний 

журнал 
класні 

керівники 

7 Випуск санбюлетня «Палити чи не палити? Вибір 

молоді» 

ІІІ тиждень рекомендації Гром Н.В. 

8 Щоденний контроль за санітарно-гігієнічними 

умовами навчання, харчування учнів 

протягом 

місяця 
аналіз Гром Н.В. 

9 Проведення цільових інструктажів з  безпеки 

життєдіяльності з учнями під час генерального 

прибирання класу 

25.03. 
2016 р. 

журнал 

реєстрації 

інструктажів 

класоводи  
3-х,4-х класів,  

класні керівники 

Контрольно-аналітична діяльність 

1 Аналіз стану дитячого травматизму в побуті за І 

квартал 2016 року 

ІV тиждень аналіз, 

оперативна 

нарада 

Омельченко 

С.М. 

2 Аналіз дитячого травматизму за березень та за  І 

квартал  2016 року  

ІV тиждень звіти за 

місяць і 

квартал 

Макаренко І.В. 

 


