
ПЛАН  ПРОВЕДЕННЯ  ВІДКРИТИХ  ВИХОВНИХ  ЗАХОДІВ 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

 
Напрямки 

виховної роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Здоровий спосіб 

життя 

1. Всесвітній день туризму . Відкритий класний захід «Ми 

– туристи!»  

Бєляєва С.М.   3 тиждень  

 

ЖОВТЕНЬ 

 
Напрямки 

виховної роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Художньо – 

естетичне 

виховання 

1. Святкова програма до Дня вчителя  « Для тих, чия 

професія від  Бога» 

Мартьянова І.А.,УС 5 жовтня 

Національно-

патріотичне 

виховання 

1.Загальношкільний мітинг до річниці визволення с. 

Костянтинівка від фашистських загарбників  для 8-11 кл. 

«Пам’ять  вічна у наших серцях» 

День українського козацтва 

1. Відкритий класний  виховний захід  ««Козаку найперше 

воля, козаку найперше честь»  

День  визволення України 

від фашистських загарбників 

1. Відкритий класний  виховний захід   «А пам'ять 

священна…» 

Фільчагова О.М. 

 

 

 

Сапронова Н.Г. 

 

 

 

Фільчагова О.М. 

 

12 жовтня 

 

 

 

11 жовтня 

 

 

 

3 тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТОПАД 

 
Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Превентивне виховання Тиждень  толерантності 

1.Відкритий  загальношкільний  виховний  захід  

««День Толерантності: я – толерантність, ми - 

толерантність» 

2.Відкритий  загальношкільний виховний захід 

для 8-11  класів «Добро творити, як повітрям 

дихати» 

3.Відкритий  загальношкільний виховний захід 

для 2-х  класів «Що таке толерантність?» 

4.Відкритий  загальношкільний виховний захід до 

Всесвітнього дня доброти для 1-4 кл.,  

5-7 кл., 8-11 кл. 

 

Татарухіна  А.Є. 

 

 

Беляєва С.М. 

 

 

Сапронова Н.Г. 

 

Маліцька І.О.,  

Коваленко Л.В.,  

Артюх Л.О. 

12-16 листопада 

Протягом тижня 

 

 

Протягом тижня 

 

 

Протягом тижня  

 

Протягом тижня 

 

 

 

ГРУДЕНЬ 

 
Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

6 грудня – День  виховання майбутнього захисника 

Вітчизни  до Дня Збройних сил України 

1.Розважально-конкурсна  програма для хлопців    

5-7 класів «Готуємось стати захисниками Вітчизни» 

 2.Відкритий  класний  виховний захід «Зростаємо 

мужніми» (для 3-4 кл.); 

3.Відкритий  класний  виховний захід «6 грудня-

День Збройних Сил України» 

Міжнародний День волонтера 

1.Відкритий класний виховний захід «Волонтери – 

люди доброї волі» 

 

 

Неліпа В.В. 

 

Сєйтаблаєва Н.І. 

 

Артюх Л.О. 

 

 

Бєляєва С.М.  

 

 

 

6 грудня 

 

6 грудня 

 

 6 грудня 

 

2-3 тиждень 

Превентивне виховання Міжнародний день прав людини 

1.Відкритий загальношкільний виховний захід для 

1-4 класів  «Наші права - щасливе дитинство» 

2.Відкритий класний  виховний захід   

«Законодавство,   яке тебе захищає » 

 

 

Сєйтаблаєва Н.І. 

 

Гаврилюк В.Л. 

 

2-3 тиждень 

 

2-3 тиждень 



Художньо-естетичне 

виховання 

1. Свято для учнів 1-4 класів  «Миколай святий  іде, 

подарунки всім несе!» 

Назаренко В.М. 

 

2 тиждень 

 

Здоровий спосіб життя 1.Відкритий  загальношкільний  виховний захід до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.  

Гаврилюк В.Л. 1 тиждень 

 

СІЧЕНЬ 

 
Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-

патріотичне виховання 

 День  соборності України 

 

1.Відкритий  загальношкільний виховний захід для 

8-11 класів «День Соборності України «Від роду до 

народу слався, Україно»» 

2.Відкритий класний виховний захід для 8-11 кл.  

«Нас тут триста, як скло, товариства полягло» 

День пам’яті  Героїв Крут 

3. Відкритий загальношкільний  виховний захід 

«Герої Крут – для нащадків взірець» 

 

 

Фільчагова О.М. 

 

 

Гаврилюк В.Л. 

 

 

Неліпа В.В.  

3 тиждень 

 

Протягом тижня  

 

 

Протягом  тижня  

 

 

3 тиждень  

ЛЮТИЙ 

 
Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

Міжнародний день рідної мови  

1.Відкритий класний виховний захід «Кращої, 

ніж рідна,мови не буває»; 

2.Відкритий  загальношкільний виховний захід 

«Рідна мова - серця мого подих»; 

3.Відкритий  загальношкільний виховний захід 

«Її Величність – Мова». 

 

Постол Л.І. 

 

Сєйтаблаєва Н.І. 

 

Коваленко Л.В. 

2 тиждень  

 Протягом тижня 

 

Протягом тижня 

 

Протягом тижня 

Трудове виховання та 

профорієнтація 

Місячник профорієнтації 

1. Відкритий класний  виховний захід для 5-11 

кл. «Світ професій – праця та покликання» 

2.Відкрита загальношкільний виховний захід для 

1-4 кл. « Ким бути? Яким бути?» 

  

Артюх Л.О. 

 

Маліцька І.О. 

 

Протягом  місяця 

 

Протягом місяця 



БЕРЕЗЕНЬ 

 
Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Художньо – естетичне 

виховання 

1.Тематичні виховні заходи  з нагоди 

Міжнародного жіночого дня «Жінка – 

майбутнього світу основа» (за окремим планом) 

Мартьянова І.А. 2 тиждень 

 

  

Здоровий спосіб життя та 

профілактика дитячого 

травматизму 

Всесвітній день  боротьби з наркотиками 

 

1.Відкритий загальношкільний виховний захід  

«Запам’ятай! Це - важливо» 

 

 

Гаврилюк В.Л. 

 

 

2 тиждень  

 

КВІТЕНЬ 

 
Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Здоровий спосіб життя 

та профілактика 

дитячого травматизму 

Місячник «За здоров’я дітей і молоді » 

1.Відкритий  класний виховний захід ««Циферблат 

життя - здоров’я»» (для 2-х класів) 

2.Відкритий загальношкільний виховний захід 

«Будьте здоровими!» (для 5-7 класів) 

 

Сапронова Н.Г. 

Неліпа В.В. 

 

3 тиждень 

 

3 тиждень 

Екологічне виховання Заходи до річниці Чорнобильської катастрофи   

 

1.Відкритий загальношкільний виховний захід 

«Чорнобиль… Трагедія… Пам'ять…» 

2.Відкритий класний виховний захід «Чорнобиль - 

скорбота пам'яті людської»  

3.Відкритий класний виховний захід 

«Чорнобильська катастрофа – катастрофа віку» 

 

 

Артюх Л.О. 

 

Тарарухіна А.Є. 

 

Маліцька І.О. 

 

   

3 тиждень   

 

3 тиждень 

 

3 тиждень 

 

 

ТРАВЕНЬ 

 
Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 



Художньо – естетичне 

виховання 

Міжнародний  день сім’ї 

1.Класна виховна година «І на святі, на родиннім 

вас усіх вітаємо!» 

2.Відкритий загальношкільний виховний захід  

«Все починається з сім"ї» 

Міжнародний День матері 

1.Відкрита класна година «Це лагідне слово 

матуся..» 

2.Відкрита класна година «Вона любов, вона 

печаль і втіха» 

 

Сєйтаблаєва Н.І. 

 

Тарарухіна А.Є. 

 

 

Боярських О.М. 

 

Коваленко Л.В. 

 

1-2 тиждень 

 

 

 

 

 

2 тиждень 

 

1 тиждень 

 

 

 

 

 


