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МЕТА І ЗАВДАННЯ 

 ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками 

процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою 

чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. Серед 

виховних напрямів дітей найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське 

виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і 

викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості молодого 

покоління, яке розглядатиме державу як запоруку власного особистісного розвитку, що 

спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, 

виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.  Відповідно 

до перспективного плану роботи  педагогічного колективу БДЮТ  поряд з вищезгаданими 

напрямками виховної роботи стоїть трудове виховання та творчий розвиток особистості. 

Мета виховання конкретизується через систему таких виховних завдань: 

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки; 

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування 

ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;  

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини 

та її патріотичною відповідальністю; 

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми 

та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності 

дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 

демократичних принципів;  

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського 

суспільства; - культивування кращих рис української ментальності - 

працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного 

ставлення до природи; 

- формування мовленнєвої культури; - спонукання зростаючої особистості до 

активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, 

фашизму; 

- формувати цілісну систему цінностей з національно – патріотичного 

виховання, трудового. Виховувати в учнів любов до свого народу, його 

мови, звичаїв та традицій, становлення громадянина України, патріота своєї 

країни, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, 

демократичну, правову і соціальну державу; 

- прищеплення любові до праці, почуття дбайливого, бережливого ставлення 

до шкільного і гурткового майна;  

- виховування бережливого ставлення до природи, поглиблювати знання з 

екології;  

- здійснення правового виховання дітей, ознайомлення з правовою 

відповідальністю; - впровадження системи підготовчих та профілактичних 

дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в дітей негативних 

звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки; 
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- виховувати повагу до батьків, педагогічних працівників, вміння 

співпереживати, спілкуватися з однолітками. Виховувати готовність до 

моральних вчинків та доброчинної діяльності на засадах гуманного 

ставлення до людей, забезпечення духовної єдності поколінь, виховання 

поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих, 

проводити роботу з розвитку комунікативних навичок спілкування; 

- виховання естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та 

мистецтві;  

- організація екскурсій, походів з метою вивчення історії та природи рідного 

краю;  

- здійснення цілеспрямовано роботи щодо педагогічної просвіти батьків з 

використанням сучасних форм і методів та активно залучати їх до виховної 

роботи; 

- сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження 

здорового способу життя молодих громадян з урахуванням принципів 

національно-патріотичного виховання, що ведуть до творчого розвитку 

особистості.  

 

План виховної роботи складається з ІІІ розділів. 

 І розділ У першому розділі наведені основні виховні цілі та завдання гуртка, 

закладу, які необхідно корегувати,доповнювати змінювати залежно від потреб колективу, 

напрямку роботи гуртка та інших причин. 

ІІ розділ - «Організаційна робота» У ІІ розділі - ефективні форми діяльності 

організації навчально-виховної роботи гуртка. 

ІІІ розділ – організаційно-масова робота щодо річного плану роботи, яка поєднує усі 

напрямки виховного процесу з використанням різних форм роботи: 

- «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави»- форми 

діяльності, що направлені на виховання патріотизму, національної самосвідомості, 

правосвідомості, політичної культури, що формуються шляхом патріотичного та 

правового виховання. 

 - «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» - форми діяльності гуртка, що 

виховують моральну особистість, показником якої є- єдність моральної свідомості 

та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за 

змістом життєвої позиції. 

 - «Ціннісне ставлення до праці» - передбачає проведення ефективних форм 

діяльності щодо усвідомлення особистістю значущості праці, розвинену потребу 

до трудової активності, ініціативність, схильність до підприємництва; готовність 

до творчої діяльності, морально-психологічну підготовку до майбутньої 

професійної діяльності і формується у процесі трудового виховання. 

- «Ціннісне ставлення до природи» - форми діяльності, що формують у дітей 

усвідомленість функцій природи в житії людини, самоцінність природи; почуття 

особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальність за них; 

здатність особистості гармонійно співіснувати з природою, активно брати участь у 

природоохоронних заходах. 

 - «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва» - форми діяльності, що 

розвивають і формують відповідну ерудицію, широкий спектр естетичних 

почуттів, дії і вчинки, пов'язані з мистецтвом, технічною творчістю і  формуються 

вони у процесі художньо-естетичного виховання. 

- «Ціннісне ставлення до себе» - форми виховної діяльності, які формують у 

дитини вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних 

сил. («Я»- фізичне, психічне, соціальне, що формується в процесі фізичного, 

превентивного виховання та формування здорового способу життя  
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І РОЗДІЛ 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

 

БДЮТ - це простір життя дитини; тут вона  готується до життя і повноцінно живе, і тому 

вся діяльність позашкільного навчального закладу відбувається так, щоб сприяти 

становленню особистості як творця і проектувальника власного життя. 

Проблема, над якою працює БДЮТ у виховній та навчальній роботі: 

« Впровадження інтерактивних форм і методів в навчально - виховний 

процес. Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом 

впровадження інноваційних навчально-виховних технологій» 

Мета виховання: 

Cтворення цілісної моделі виховної системи на основі національних та 

загальнолюдських цінностей; формування морально-духовної життєво-

компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 

громадянин, сім’янин, професіонал. 

Система виховної роботи в школі розроблена відповідно до Закону України «Про загальну 

середню освіту» «Про позашкільну освіту», Конвенції ООН про права дитини, статуту 

навчального закладу. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи закладу, є 

ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного 

виховного простору. В Законі України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина-патріота своєї держави, 

який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними 

переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх 

обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя. Одним із основних завдань, 

які поставив перед собою педагогічний колектив закладу, – це створення належного 

освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного 

життя і здорової поведінки, формування в гуртківців свідомого ставлення не лише до 

власного життя і здоров’я, а й оточуючих. Характер виховання повинен передбачити 

глибоке розуміння керівником гуртків фізіологічної природи вихованців, їх індивідуальні 

риси та можливості, повагу до особистості дитини. 

 

 

 

Основне виховне завдання: 

-формувати у вихованців ціннісне ставлення: 

 

- до суспільства і держави  

- до сім’ї, родини, людей 

- ціннісне ставлення до природи  

- ціннісне ставлення до культури та мистецтва   

- ціннісне ставлення до праці  

- ціннісне ставлення до себе 
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Основні напрямки виховної роботи. 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Форма і назва 

виховної діяльності 

Дата 

проведення 

Примітка 

ІІ. Організаційна робота 

 

1 Розробка та розміщення на сайті 

БДЮТ рекламної інформації про 

роботу гуртка. 

до15.09  

2 Набір дітей в групи.  до 15.09  

3 Виступи на  засіданнях МО, 

МР,ПР. 

Протягом року  

4 Виготовлення та розповсюдження 

рекламних об’яв про набір у 

гуртки в школах району. 

до15.09  

5 Участь у святі  «День відкритих 

дверей». 

15.09  

6 Складання виховного плану 

роботи гуртка на навчальний рік. 

до15.09  

7 Коригування правил 

життєдіяльності вихованців у 

гуртку. 

Оформлення інформаційного 

стенду щодо внутрішнього 

розпорядку та режиму роботи 

гуртка. 

вересень  

8 Організація самоврядування в 

групах. 

вересень  
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

МІСЯЧНИК БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКІВЦЯ 

№ 

п.п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1  До Дня Знань- майстер-

класи для бажаючих:«Від 

серця України до серця 

дитини». 

01.09 

Погребняк 

Ж.В. 

Безверхня Т.В. 

Терещук Л.М. 

 

2 Відкриття відеосалону: 

«Ласкаво просимо у світ 

дитячої творчості ». 

 До 15.09 Безверхня Т.В.  

3 День відкритих дверей 

«Двері радо відчиняєм, 

Всіх бажаючих чекаєм». 

 

15.09 
Керівники 

гуртків 

 

 

4 До Дня Європейської  

спадщини. Відеожурнал: 

«Видатні місця Європи» 

19.09 Безверхня Т.В.  

5 До Дня Миру. Конкурс 

малюнків на асфальті: «Діти 

Христинівщини за мир в 

Україні». 

21.09 
Керівники 

гуртків 

 

 

6 До Дня партизанської слави 

екскурсія до Верхняцького 

музею. 

22.09 
Керівники 

гуртків 

 

 

7 До Дня туризму  конкурс на 

кращого кашовара . 27.09 
Керівники 

гуртків 

 

 
8 До Всесвітнього дня 

бібліотек  зустріч з 

бібліотекарем ( 

профорієнтаційна робота) 

30.09 

Керівники 

гуртків 

 

 

 

 
9 Заходи до проведення 

місячника безпеки 

життєдіяльності 

гуртківця: 

Бесіди на тему «Безпека 

життєдіяльності для 

дорослих та малят»: 

- Дорога до школи; 

- Один вдома; 

Протягом 

місяця 

Керівники 

гуртків 
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- Правила поведінки при 

пожежі; 

- Правила безпечної 

поведінки з 

незнайомими людьми; 

з тваринами; 

- Правила безпеки 

поводження з 

електричними 

приладами; 

- Правила безпеки при 

поводженні з газом; 

- Спілкування через 

Інтернет: чого від 

нього чекати і як з ним 

поводитися; 

- Що треба знати про 

безпеку руху на 

велосипеді та мопеді… 
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ЖОВТЕНЬ 

 

№ 

з/п 

Форма і назва 

виховної діяльності 

Дата 

проведення 

Примітка 

ІІ. Організаційна робота 

 

1 Святкування Дня працівників 

освіти. 

 

Перша неділя  

2 Контроль за проведенням виховних 

заходів. 

 

Протягом 

місяця 
 

3 Планування роботи на період 

осінніх канікул. 

 

Другий 

вівторок 
 

4 Робота учнівського 

самоврядування. 

Згідно графіка 

засідань 
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

ЖОВТЕНЬ 

№ 

п.п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Надання посильної допомоги 

людям похилого віку. 
01.10 

Керівники 

гуртків 
 

2 До професійного свята 

освітян: «Із безлічі професій  

є одна і назва цій професії –

Учитель!» 

 До 01.10 

 

Керівники 

гуртків 

 

3 Майстер –клас сувеніри для 

улюблених вчителів. 
 До 01.10 

Керівники 

гуртків 
 

4 До міжнародного Дня тварин 

фотоколаж: «Мій домашній 

улюбленець» 

05.10 

Керівники 

гуртків 

 

 

5  До Дня художника виставка: 

«Вернісаж яскравих барв» 
10.10 

Керівники 

гуртків 
 

6 Нині вільна й незалежна 

Україна –ненька, її ревно 

захищають нові козаченьки. ( 

Козацькі ігри з молодшими 

гуртківцями) 

14.10 

Керівники 

гуртків 

 

 

7 До Всесвітнього дня  

здорового харчування 

круглий стіл: «Золоті 

правила харчування» 

17.10 
Керівники 

гуртків 
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8 День відкритих дверей. 

Посвята у гуртківці у рамках 

ігрового проекту «Територія 

розваг» 

06.10 
Керівники 

гуртків 
 

9 Відеогазета «Палити- себе 

губити»- для середніх 

гуртківців  

20.10 
Керівники 

гуртків 
 

10 До дня звільнення України 

від німецькофашистських 

загарбників. Патріотична 

година: 

«Разом ми запалим білі свічі- 

У пам’ять тих, хто не 

вернувсь з війни» 

27.10 
Керівники 

гуртків 
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ЛИСТОПАД 

 

№ 

з/п 

Форма і назва 

виховної діяльності 

Дата 

проведення 

Примітка 

ІІ. Організаційна робота 

 

1 Реалізація плану виховної роботи 

під час осінніх канікул. 

 

  

2 Індивідуальні бесіди з дітьми, що 

потребують підвищеної педагогічної 

уваги. 

 

Протягом 

місяця 
Керівники гуртків 

3 Контроль за проведенням масових 

заходів. 

 

Протягом 

місяця 
 

4 Робота учнівського 

самоврядування. 

Згідно графіка 

засідань 
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

ЛИСТОПАД 

№ 

п.п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

До Дня писемності і мови 

тиждень української мови: 

- Відеосалон 

«Письменники нашого 

краю»; 

- Конкурс читців –

декламаторів: «Моя 

рідна  мова – мила, 

дзвінко слова»; 

- Експрес-потяг 

«Стежками рідної 

мови». 

05.11- 10.11 

Керівники 

гуртків 

 

 

 

Погребняк 

Ж.В. 

 

2 

До Дня прикордонника 

бесіда: «Все про службу 

прикордонника». 

06.11 
Керівники 

гуртків 

 

3 

До дня толерантності 

анкетування: «Наскільки я 

толерантний». 

16.11 
Керівники 

гуртків 

 

4 

До Дня пам’яті жертв 

голодомору відеосалон : 

«Документальна 

20.11 
Керівники 

гуртків 
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кінохроніка». 

5 

Безсмертним подвигом своїм 

– вони прославили Вітчизну. 

Покладання квітів до 

пам’ятного знака Небесній 

сотні. 

21.11 
Керівники 

гуртків 
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ГРУДЕНЬ 

 
№ 

з/п 

Форма і назва 

виховної діяльності 

Дата 

проведення 

Примітка 

ІІ. Організаційна робота 

 

1 Підготовка до новорічних та 

різдвяних свят. 

 

До 25.12  

2 Аналіз проведення батьківських 

зборів по гуртках. 

 

12.12  

3 Планування роботи на період 

зимових канікул. 

Проведення інструктажів з 

техніки безбеки під час зимових 

канікул. 

Третій 

тиждень 
 

4 Виконання планів виховної роботи 

за І семестр 2017-2018 навчального 

року. 

 Довідка 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

ГРУДЕНЬ 

№ 

п.п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Відкриття майстерні 

«Витворяшка». Благодійна 

акція: «Діти міста – дітям 

села»  

01.12 
Керівники 

гуртків 

 

2 

Зустріч з дітьми з 

обмеженими можливостями 

«Разом заради добра». 

03.12 

 Керівники 

гуртків 

 

 

3 

Виготовлення сувенірів – 

подарунків для дітей з 

обмеженими можливостями: 

«творчість що об’єднує 

серця». 

04.12 

Керівники 

гуртків 

 

 

4 

Благодійна акція: 

«подарунок від Святого 

Миколая» - для дітей сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського піклування, що 

проживають у нашому місті. 

05.12 

Керівники 

гуртків 

 

 

5 Акція: «Даруймо радість 05.12 Керівники  
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дітям». Відвідування хворих 

дітей з врученням 

подарунків. 

гуртків 

 

6 

До Дня волонтерів – 

проведення благодійних 

майстер-класів на тему: 

«Виготовлення сувенірів-

оберегів з елементами 

патріотичної символіки». 

06.12 

Керівники 

гуртків 

 

 

7 

Конкурс до Дня Української 

Армії серед гуртківців та 

керівників гуртків. «Іграшка 

м’ячик жовто-блакитний». 

08.12 
Керівники 

гуртків 

 

8 

Новорічні майстер-класи 

«Крила по- українськи». 12.12 

Керівники 

гуртків 

 

 

9 

До свята Андрія: «Ну-мо 

святкувати – калиту кусати». 13.12 

Керівники 

гуртків 

 

 

10 

До Дня Святого Миколая 

Чудотворця. Свято 

«Подарунок від святого 

Миколая» -дітям сиротам. 

19.12 
Терещук Л.М.  

Безверхня Т.В. 

 

 

11 

Подих зими. Малюють 

гуртківці БДЮТ 26.12 

Керівники 

гуртків 

 

 

12 
Новорічні свята для 

гуртківців. 
25.12-31.12 

Керівники 

гуртків 
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СІЧЕНЬ 
 

№ 

з/п 

Форма і назва 

виховної діяльності 

Дата 

проведення 

Примітка 

ІІ. Організаційна робота 

 

1 Корегування плану виховної 

роботи на II семестр 2017-2018 

навчальний рік. 

 

Перший 

тиждень 
 

2 Індивідуальні бесіди з дітьми, що 

потребують підвищеної педагогічної 

уваги. 

 

Протягом 

місяця 
Керівники гуртків 

3 Робота учнівського 

самоврядування. 

Згідно графіка 

засідань 
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

СІЧЕНЬ 

№ 

п.п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Екологічна акція: 

- «Підгодуй узимку пташку»; 

- конкурс годівничок; 

-  контури дитячого малюнку 

«Пташина абетка»; 

- Вікторина «Цей загадковий 

світ птахів». 

12.01.17 

Протягом 

місяця 

Керівники 

гуртків 

 

2 

Відеожурнал  «Зимові 

обряди наших предків». 16.01 

Керівники 

гуртків 

Терещук Л.М. 

 

3 

До Дня Соборності України 

усний журнал « Нас єднає 

Україна». 

19.01 
Керівники 

гуртків  

 

4 

До Дня пам’яті героїв Крут 

участь у Всеукраїнській 

акції: «Пам’ятати. 

Відродити. Зберегти.» 

29.01 
Керівники 

гуртків 
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ЛЮТИЙ 
 

№ 

з/п 

Форма і назва 

виховної діяльності 

Дата 

проведення 

Примітка 

ІІ. Організаційна робота 

 

1 Контроль за проведенням виховних 

заходів. 

 

Протягом 

місяця 
 

2 Анкетування гуртківців. 

 

Протягом 

місяця 
Керівники гуртків 

3 Підготовка проектів презентацій 

гурткової діяльності з навчально-

виховного процесу закладу. 

Протягом 

місяця 
 

4 Робота учнівського 

самоврядування. 

Згідно графіка 

засідань 
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

ЛЮТИЙ 

№ 

п.п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Тиждень пам’яті загиблих в 

Афганістані: 

- Відеосалон: «Вони 

були в Афганістані»; 

- Майстер- клас «Маки 

квіти пам’яті»; 

- Вітання учасників 

бойових дій в 

Афганістані; 

- Поладання квітів до 

пам’ятного знака 

воїнам- Афганцям. 

 

 

01.02-15.02 
Керівники 

гуртків  

 

2 

До Дня святого Валентина 

романтичний вечір «Без 

кохання не можливо». 

Конкурс валентинок «Все 

починається з любові. 

14.02 
Керівники 

гуртків  

 

3 

До ня героїв Небесної сотні 

захід «Для України просим 

миру, і для дітей, і наших 

мам». 

20.02 
Керівники 

гуртків 
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4 

Еколого-натуралістична 

акція «Збережемо 

першоцвіти». 

22.02 Терещук Л.М. 

 

5 

Участь у краєзнавчій 

експедиції «Мистецькі 

перлини Черкащини». 

24.02 Терещук Л.М. 

 

6 

До Міжнародного дня рідної 

мови: 

- Конкурс  української 

пісні «Хай пісня лине в 

синь небес крилато». 

27.02 
Керівники 

гуртків 

 

 

  



16 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

№ 

з/п 

Форма і назва 

виховної діяльності 

Дата 

проведення 

Примітка 

ІІ. Організаційна робота 

 

1 Контроль за проведенням виховних 

заходів. 

 

Протягом 

місяця 
 

2 Планування виховної роботи під час 

весняних канікул. 

 

  

3 Робота учнівського 

самоврядування. 

Згідно графіка 

засідань 
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

№ 

п.п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

 До Дня боротьби з 

наркотиками. Бесіда «Ми за 

здоровий спосіб життя». 

01.03 
Керівники 

гуртків 

 

2 

8- Березня свято 

весни.Відеосалон: «Доньки 

України, що змінили світ» 

 

03.03 
Керівники 

гуртків 

 

3 

Шевченківська декада: 

«Слово, пісня, дума 

Кобзарева, ви окраса і суть 

нашого життя». 

- Конкурс декламаторів: 

«Великого пророка ми 

пам’ятаємо»; 

- Виготовлення 

стіннівок до дня 

народження Кобзаря; 

- Вікторина: «Творчі 

шляхи Тараса». 

08.03 
Керівники 

гуртків 

 

4 

Участь в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

юних фотоаматорів «Моя 

країна - Україна». 

13.03 
Керівники 

гуртків 

 

5 До Всесвітнього Дня Землі 20.03 Терещук Л.М.  
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природоохоронна акція: 

«Якщо хочеш змінити світ на 

краще, починай робити це 

сьогодні» . 

6 

До Всесвітнього Дня лісу 

трудовий десант: «Ліси для 

нащадків». 

23.03 Терещук Л.М. 

 

7 

До Всесвітнього Дня поезії 

«Зернятка» за круглим 

столом. 

22.03  

 

7 

До Всесвітнього дня  

лялькаря (21.03) та 

Міжнародного дня театру 

(27.03) – виступ лялькового 

театру. 

27.03 
Погребняк 

Ж.В 
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КВІТЕНЬ 
 

№ 

з/п 

Форма і назва 

виховної діяльності 

Дата 

проведення 

Примітка 

ІІ. Організаційна робота 

 

1 Контроль за проведенням масових 

виховних заходів. 

 

Протягом 

місяця 
 

2 Контроль за проведенням 

батьківських зборів 

Протягом 

місяця 
Керівники гуртків 

Протоколи 

3 Робота учнівського 

самоврядування. 

Згідно графіка 

засідань 
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

КВІТЕНЬ 

№ 

п.п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

День зустрічі птахів. Акція: 

«Чуєш в піднебессі журавлів 

ключі». 

01.04 Терещук Л.М. 

 

2 

До Всесвітнього дня 

здоров’я відео-лекторій: 

«Актуальні проблеми 

здоров’я». 

06.04 
Керівники 

гуртків 

 

3 

«Мистецькій утилізації 

підлягає практично все…» 

Показ екологічного одягу, 

зробленого із пластмасових 

пакетів, старих джинсів, 

газет … 

18.04  
Керівники 

гуртків 

 

4 

Вахта  пам’яті присвячена 

Чорнобильській трагедії: 

«Пам’ятаймо Чорнобиль». 

26.04 
Керівники 

гуртків 

 

5 

До захисту довкілля 

екологічний рейд: «Давайте 

друзі разом природу 

берегти». 

27.04 Терещук Л.М. 
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ТРАВЕНЬ 
 

№ 

з/п 

Форма і назва 

виховної діяльності 

Дата 

проведення 

Примітка 

ІІ. Організаційна робота 

 

1 Підготовка до  свята День Матері. Перша неділя  

2 Аналіз та підсумки виховної роботи за 

2017-2018 навчальний рік. 

Протягом 

місяця 

 

Звіт МО 

3 Представлення проекту плану виховної 

роботи на новий навчальний рік. 

  

4 Бесіди про правила поведінки на 

природі влітку, біля водойм. 

Проведення інструктажів з дітьми. 

Остання 

декада місяця 
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 

 

ТРАВЕНЬ 

№ 

п.п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

До дня Сонця виставка 

малюнків «Хай завжди 

буде сонце». 

03.05  
Керівники 

гуртків  

 

2 

До Дня Перемоги у ВВВ 

конкурс листівок: «Пам’ять 

заради майбутнього». 

 

04.05  
Керівники 

гуртків 

 

3 

Акція: «Квіти до обеліску». 

03.05-09.05 

Керівники 

гуртків 

 

 

4 

Зустріч з ветеранами ВВВ «У 

мирне небо хай зліта салют. 

День перемоги це найкраще 

свято!» 

03.05-09.05 
Керівники 

гуртків 

 

5 

Родинне свято до Дня матері 

та дня  сім’ї : «І доброта і 

теплота поєднана у серці 

мами».  

11.05 
Керівники 

гуртків 

 

6 

Відеосалон: «Рушники, 

рушники – це народу мого 

оберіг». 

19.05 
Керівники 

гуртків 
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РОБОТА З БАТЬКАМИ ГУРТКІВЦІВ  
 

Напрямки роботи з батьками гуртківців:  

Ознайомлення з психологічним кліматом в родині гуртківця, особливостями поведінки 

дитини в сім'ї; Виявлення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його 

поширення; Допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організація 

родинного життя як джерела самовиховання дитини; Залучення батьків до організації 

гурткової роботи та участі гуртківців у конкурсах, змаганнях; Поширення досвіду роботи 

з батьками. 

№ 

п/п 

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ДАТА ПРОВЕ 

ДЕННЯ 

ВІДМІТКА 

ПРО 

ВИКОНАННЯ 

1 Індивідуальні консультації 

з батьками щодо діяльності 

гуртків, допомога з 

вибором гуртка.  

 

Вересень  

2  Батьківські збори «Давайте 

познайомимось». 

Анкетування батьків.  

 

15.09  

3  Вибори батьківської ради 

та планування її діяльності.  

 

До 01.10  

4  День відкритих дверей. 

Екскурсія по гурткових 

кімнатах.  

 

До 15.09  

5 Педагогічна консультація 

для батьків «Як допомогти 

дитині сплановувати свій 

час». 

Вересень  

6  Творчий звіт перед 

батьками «Ми – люди 

творчі».  

 

Грудень 

Травень 

 

7  Відправлення листів – 

подяк напередодні Нового 

року батькам успішних 

вихованців. 

 

Грудень  

8  Колективна творча справа 

«Готуємось до Нового 

року».  

 

Грудень  

9  Тематичні консультації для 

батьків: «У родині росте 

син», «У родині росте 

дочка».  

Протягом року  
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10 Організація пішохідних та 

автобусних екскурсій 

спільних для дітей та 

батьків. 

Протягом року  

11  

Індивідуальні бесіди з 

батьками щодо 

відвідування дітьми 

гурткових занять.  

 

Протягом року  

12 Лекція «Традиції сімейного 

читання». 

 

Травень  

13   Батьківський круглий стіл 

«Моральний клімат у сім'ї, 

методика вирішення 

конфліктних ситуацій»  

 

Згідно графіка 

проведення 

батьківських 

зборів на 

гуртку. 

 

14  Тематичні бесіди 

«Правовиховна робота в 

родині, запобігання 

правопорушенням та 

злочинності»  

 

Протягом року  

15  Анкета для батьків «Якість 

позашкільної освіти».  

 

Вересень 

Травень 

 

16  Збори батьків та 

вихованців «Підсумки 

року».  

 

Травень  

17  Підготовка листів подяки.  

 

 Концерт для батьків. 

Травень  
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ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ГУРТКІВЦЯМИ, ІНСТРУКТАЖІ З 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ, ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  
 

 

№ п/п Вид інструктажу, тема 

інструктажу 

Дата проведення Відмітка про 

виконання 

1  Вступний інструктаж вересень  

2 Первинний інструктаж для 

гуртківців 

вересень  

3 Повторний інструктаж для 

гуртківців 

січень  

4 Протипожежна безпека у 

побуті. Правила безпеки 

під час користування газом. 

Правила протипожежної 

безпеки під час осінніх 

канікул 

Жовтень -листопад  

5 Правила поведінки під час 

осінніх шкільних канікул. 

Правила протипожежної 

безпеки 

жовтень  

6 Бесіда дорожня розмітка. Її 

види, призначення. Групи 

дорожніх знаків. 

Листопад  

7 Правила безпеки під час 

проведення новорічних 

ранків. Заборона 

використання 

піротехнічних засобів. 

грудень  

8 Ожеледиця! Правила 

вуличного руху. Правила 

поведінки на замерзлих 

водоймах. Бурульки! 

Небезпека знаходження під 

дахами будинків 

грудень  

9 Правила поведінки під час 

шкільних зимових канікул. 

Правила протипожежної та 

радіаційної безпеки під час 

грудень  
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зимових канікул. 

10 Попередження трагічних 

наслідків пожеж. Правила 

поведінки та дії в разі 

пожежі. 

січень  

11 Сильнодіючі отруйні 

речовини. Ознаки отруєнь. 

Засоби захисту та надання 

першої допомоги. 

Лютий  

12 Правила безпечної 

поведінки у поїзді, автобусі 

та громадських місцях. 

лютий  

13 Правила безпечної 

поведінки під час весняних 

канікул 

Березень  

14 Бесіда про необхідність 

обережного поводження 

учнів після навчальних 

занять. 

квітень  

15 Правила безпечної 

поведінки на воді 

травень  

16 Основні правила руху 

велосипедистів. Безпека 

руху 

квітень  

17 Ртуть і небезпечність для 

людини. Дії учнів у 

випадку виявлення ртуті 

квітень  

18 . Профілактика 

травматизму під час літніх 

канікул. Правила 

протипожежної та 

радіаційної безпеки під час 

літніх канікул.  

червень  

19 Цільові інструктажі з 

правил поведінки під час 

змагань, походів, екскурсій, 

переїздів в автобусі 

Протягом року  
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ДЛЯ КЕРІВНИКА ГУРТКА 

Обов’язкова сторінка до плану виховної роботи 
 

Проблемна тема Христинівського районного будинку дитячої творчості: 

 

« Впровадження інтерактивних форм і методів в навчально - виховний 

процес. Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом 

впровадження інноваційних навчально-виховних технологій» 

 

Перший етап 
 

 Проблемна тема, над якою працює керівник гуртка: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Тема відкритого виховного заходу у цьому навчальному році: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Орієнтовна дата його проведення, місце та гурткова група: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Тема відкритого виховного заняття у цьому навчальному році: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 



25 

 

Орієнтовна дата його проведення, місце та гурткова група: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Батьківський комітет: Голова батьківського комітету: 
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Члени батьківського комітету: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Дитяче самоврядування: Староста: 
_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Члени органу дитячого самоврядування: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


