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ПРОБЛЕМНА ТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

на 2022-2023 н. р. 

 

У період війни, яку розв’язала і веде РФ проти України ви-

никає нагальна необхідність посилити та активізувати національ-

но-патріотичне виховання дітей і молоді. 

Згідно наказу МОН України від 06.06.2022 № 527 щодо реа-

лізації Концепції національно-патріотичного виховання було об-

рано тему виховної діяльності закладу на період до 2025 року: 

 

«Формування у молодого покоління розвину-

тої патріотичної свідомості і відповідальності, 

почуття вірності, любові до Батьківщини, поваги 

до національних, історичних, культурних, духо-

вних цінностей і традицій українського народу» 

 
Основними складовими національно-патріотичного вихо-

вання є: 

o громадянсько-патріотичне виховання 

o духовно-моральне виховання 

o військово-патріотичне виховання 

o екологічне виховання 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



10 ключових компетентностей нової української школи 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою. Це вміння усно і 

письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди 

(через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних за-

собів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і 

культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення 

ролі ефективного спілкування.  

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене інозем-

ною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, 

факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому 

діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності 

та міжкультурного спілкування.  

3. Математична компетентність. Уміння застосовувати математичні (числові та 

геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяль-

ності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. 

Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.  

4. Компетентності у природничих науках і технологіях. Наукове розуміння приро-

ди і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній 

діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, 

формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати ре-

зультати. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критич-

не застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, 

пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та при-

ватному спілкуванні. Інформаційна й медіаграмотність, основи програмування, 

алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в інтернеті та 

кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелек-

туальна власність тощо).  

6. Уміння вчитися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, 

набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і ко-

лективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними 

потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудо-

вувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати нав-

чання, навчатися впродовж життя.  

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для 

ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння 



працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, дося-

гати компромісів.  

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у жит-

тя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і ро-

звитку суспільства і держави. Здітність до підприємницького ризику. 

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати 

власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомо-

гою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної націо-

нальної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття 

культурного вираження інших.  

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально кори-

стуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі 

навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання 

дотримуватися здорового способу життя.  

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  

на 2022-2023 навчальний рік 

✓ формування в молодого  покоління високої патріотичної свідомості, виховання 

любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його куль-

тури; 

 

✓ формування моральної активності особистості, чесності, правдивості, працелюб-

ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого,  

миролюбності, готовності, допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, деліка-

тності, тактовності, вміня працювати з іншими, здатності прощати і просити про-

бачення, протистояти несправедливості, жорстокості; 

 

✓ формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетно-

сті до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармо-

нійно співіснувати з природою, екологічної безпеки, критичної оцінки спожива-

цько-утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним про-

явам; 

 



✓ виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекват-

но сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до ми-

стецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері; 

 

✓ виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості 

праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового 

способу життя; 

 

✓ формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, 

вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у пи-

таннях захисту власного здоров’я. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  

З ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

на  2022-2023 навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

І семестр 

вересень – жовтень листопад – грудень 

ГРОМАДЯНСЬКО-

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ «МОЯ, УКРАЇНО! НЕЗАЛЕЖ-

НА, НЕСКОРЕНА, НЕПЕРЕ-

МОЖНА» 

ДУХОВНЕ-МОРАЛЬНЕ  

ВИХОВАННЯ 
«ВІЛЬНІ ТВОРЯТЬ  

ДОБРІ ДИВА» 

січень - березень квітень - травень 

«ВІД ЕКОЛОГІЇ ПРИРОДИ – 

ДО ЕКОЛОГІЇ ДУШІ» 
«ВІРНІ СИНИ УКРАЇНИ» 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАНН 

ІІ семестр 



ВЕРЕСЕНЬ 
«Моя Україно! Незалежна, нескорена, непереможна!» 

 
Дата Зміст роботи і види діяльності 

 

Клас Відповід. Примітка 

01. 09 Святкове онлайн привітання до 

Дня знань «Школа радо зустрічає 

нас» 

1 - 11 Заст. дир. з НВР  

Педорганізатор 

Кл. керівники  

дистанційно 

01.09 Перший онлайн урок  

• «Ми українці: честь і слава не-

зламним» ( 1 – 4 кл.) 

• « Моя Україна! Незалежна, не-

скорена, непереможна!» ( 5 – 11 

кл.) 

1 - 11 Кл. керівники дистанційно 

07.09 Ранкова онлайн зустріч « Дніпро 

– місто справжніх патріотів» 

1 - 11 Кл. керівники дистанційно 

09.09 Онлайн майстер-клас «Барви рід-

ного краю» 

1 - 11 Заст. дир. з НВР  

 

дистанційно 

05-11. 09 До Дня фізичної культури та спо-

рту Олімпійський тиждень « За-

пали олімпійський вогонь у сво-

єму серці» ( за окремим планом) 

1 - 11 Вчит. фіз-ри дистанційно 

14.09 • Ранкова онлайн зустріч «Наш 

клас – це просто клас!» 

• Вибори органів учнівського са-

моврядування класів 

1 - 11 Кл. керівники дистанційно 

до 15.09  Складання соціальних паспортів 

класів та школи 

1 - 11 Заст. дир. з НВР  

 

дистанційно 

    ІІІ тиж-

день  

Благодійна акція «З Укураїною в 

серці»  

1 - 11 Педорганізатор дистанційно 

27.09 • Ранкова онлайн зустріч до 

Міжнародного дня миру «Мир 

на планеті – щастя всім дітям» 

• Всеукраїнська акція «Голуб ми-

ру» 

9 – 11 

 

 

 

1 - 11 

Кл. керівники 

Педорганізатор 

дистанційно 

28.09 Ранкова онлайн зустріч до Всес-

вітнього дня туризму « Мандруй 

Україною» 

1 - 11 Кл. керівники 

 

дистанційно 

Протягом 

місяця 

Всеукураїнський місячник «Ува-

га! Діти на дорозі» (за  окремим 

планом) 

1 - 11 Адміністрація 

школи 

дистанційно 

 

 
 

 



ЖОВТЕНЬ 
«Моя Україно! Незалежна, нескорена, непереможна!» 

 
Дата Зміст роботи і види діяльності 

 

Клас Відповід. Примітка 

01. 10 Акція до міжнародного Дня лю-

дей похилого віку «Від серця до 

серця» 

 

1 - 11 Кл. керівники  дистанційно 

01.10 Онлайн вітання до Дня вчителя 

«Спасибі Вам, що Ви на світі 

є…» 

 

1 - 11 Заст.дир з НВР 

Педорганізатор 

ШП «ВІТА» 

дистанційно 

05.10 Ранкова онлайн зустріч  

«Бути людиною – це мистецтво» 

 

1 - 11 Кл. керівники дистанційно 

10-16. 10 Тиждень до Дня українського ко-

зацтва (14.10) – Свято Покрова 

Пресвятої Богородиці (з окремим 

планом) 

 

1 - 11 Заст.дир з НВР 

Педорганізатор 

Кл. керівники  

 

дистанційно 

20.10 Батьківські зустрічі (за окре-

мим планом) 

 

1 - 11 Адміністрація дистанційно 

26.10 Ранкова онлайн зустріч з нагоди 

річниці визволення Дніпра 

(25.10), України від фашистських 

загарбників (28.10) « Героїчними 

стежками минулого» 

 

1 - 11 Кл. керівники дистанційно 

18-24.10 Акція до Міжнародного дня шкі-

льних бібліотек «Подаруй книгу» 

 

1 - 11 Бібліотекар дистанційно 

24-30.10 Осінні канікули ( за окремим 

планом ) 

 

1 - 11 Заст.дир з НВР 

 

дистанційно 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЛИСТОПАД 
«Вільні творять добрі дива» 

 
Дата Зміст роботи і види діяльності 

 

Клас Відповід. Примітка 

02. 11 Ранкова онлайн зустріч «Здорова 

дитина – щаслива родина» 

 

1 - 11 Кл. керівники  дистанційно 

07-13.11 Заганьношкільний проект до Дня 

української писемності та мови 

«Шануй мову калинову» (за ок-

ремим планом) 

 

1 - 11 Вчителі укр.мови 

та літератури 

дистанційно 

16.11 Ранкова онлайн зустріч  

• до Дня Толерантності (16.11) 

«Ми різні, але ми рівні» 

• до Всесвітнього дня прав дити-

ни (20.11) Конвенція ООН « 

Правова вихованість людини»  

 

1 - 11 Кл. керівники дистанційно 

23.11 Ранкова онлайн зустріч до Дня 

Гіднеості та Свободи України 

«Україна – країна вільних неско-

рених людей» 

 

1 - 11 Кл. керівники  

 

Дистанційно 

25.11 Акція «Запали свічку пам’яті» 1 - 11 Педорганізатор Дистанційно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ГРУДЕНЬ 
«Вільні творять добрі дива» 

 
Дата Зміст роботи і види діяльності 

 

Клас Відповід. Примітка 

01. 12 Благочинна акція»Зимовий ярма-

рок добра і милосердя» 

 

1 - 11 Педорганізатор 

ШП «ВІТА» 

дистанційно 

01-07.12 До Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом (01.12) та Міжнародного 

дня людей з інвалідністют(03.12) 

тиждень «Добро лікує душу» ( за 

окремим планом) 

 

1 - 11 Педорганізатор 

ШП «ВІТА» 

дистанційно 

04.12 Ранкова онлайн зустріч  

• до Дня Збройних сил Укра-

їни « Героїв стежина – від 

батька до сина» 

• до Дня прав людини (10.12) 

реальні сили для життя лю-

дини»«Мораль, право, за-

кон – реальні сили для 

життя людини» 

 

1 - 11 Кл. керівники дистанційно 

13.12 Творча майстерня «Чарівне ме-

реживо Різдва» 

1 - 11 Педорганізатор 

Кл. керівники  

 

дистанційно 

14.12 Ранкова онлайн зустріч до дня 

вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС (14.12) 

«Мужність і біль Чорнобиля» 

 

1 - 11 Кл. керівники дистанційно 

19-23.12 Онлайн марафон «Різдвяна зірка» 1 - 11 Заст.дир з НВР 

Кл. керівники 

дистанційно 

24.12-

08.01 

Зимові канікули ( за окремим 

планом ) 

 

1 - 11 Заст.дир з НВР 

 

дистанційно 

 
 

 

 

 

 

 



 

СІЧЕНЬ 

«Вірні сини України» 

 

Дата Зміст роботи і види діяльності Клас Відповід. Примітка 

24.12-08.01 Зимові канікули (за окремим планом). 1-11 
Заст. дир. з 

НВР 
дистанційно 

11.01 
Ранкова онлайн зустріч «Від свята до 

свята – українських традицій багато»  
1-11 педорганізатор дистанційно 

18.01 

Ранкова онлайн зустріч до Дня Собо-

рності України (22.01) «Соборна ма-

ти-Україна одна на всіх як оберіг».  

1-11 Кл. керівники дистанційно 

20.01 
Онлайн марафон «Єднаймося, бо ми 

того варті» 
5-11 Кл. керівники дистанційно 

26.01 

 Ранкова онлайн зустріч  

* Голокост: чужого горя не буває»  

* до Дня пам’яті Героїв Крут «Хто за-

гинув за Вкраїну, буде жити у віках». 

5-11 Кл. керівники дистанційно 

протягом 

місяця 
Акція «Годівничка». 5-7 

Заст. дир. з 

НВР 
дистанційно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ЛЮТИЙ 

«Вірні сини України» 

 

Дата Зміст роботи і види діяльності Клас Відповід. Примітка  

01.02 
Ранкова онлайн зустріч «Славетні ук-

раїнці».  
1-11 Кл. керівники дистанційно 

08.02 
Ранкова онлайн зустріч «Відкрий для 

себе Україну». 
1-11 Кл. керівники 

Дистанцій-

но 

15.02 
Онлайн челендж до Дня закоханих 

«Стріли Амура» 
8-11 

Педорганіза-

тор 

ШП «ВІТА» 

дистанційно 

22.02 

Ранкова онлайн зустріч до Дня пам’яті 

Героїв Небесної Сотні «А Сотня від-

летіла в небеса». 

1-11 Кл. керівники дистанційно 

23.02 

До міжнародного дня рідної мови 

проект «Мова – душа народу» (за ок-

ремим планом) 

1-11 
Педорганіза-

тор 
дистанційно 

22.02 

Ранкова онлайн зустріч з нагоди Дня 

народження Л. Українки захід «Я маю 

в серці те, що не вмирає».(25. 02) 

8-10 
Вчителі 

укр. мови 
дистанційно 

ІІ-ІІІ 

тиждень 

Трудова акція «Стрітення настало, 

усім нагадаємо: готуйтеся птахів зу-

стрічати». 

1-11 
Педорганіза-

тор 
дистанційно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

БЕРЕЗЕНЬ 

«Вірні сини України» 
 

Дата Зміст роботи і види діяльності Клас Відповід. Примітка  

01-10.03 

До Дня народження Великого Коб-

заря. Шевченківські дні «Тарасова 

доля – то правда жива» (за окремим 

планом). 

1-11 
Заст. дир. з 

НВР  
дистанційно 

02.03 
Творча майстерня «Чарівна магія 

весни» 
1-11 Педорганізатор дистанційно 

07.03 
Онлайн вітання «Жінка. Мати. Бе-

региня». 
1-11 Заст. дир. з ВР дистанційно 

09.03 
Поетичний флешмоб «Ми нащадки 

Кобзаря» 
1-11 Кл. керівники дистанційно 

15.03 
Ранкова онлайн зустріч «Щаслива 

родина – міцна Україна». 
1-11 Кл. керівники дистанційно 

22.03 

Ранкова онлайн зустріч до Всесвіт-

нього дня Землі і водних ресурсів 

«Голос рідної Землі серцем слухати 

навчись». 

1-11 Кл. керівники дистанційно 

27.03-

31.03 

Весняні канікули (за окремим пла-

ном). 
1-11 Заст. дир. з ВР  дистанційно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КВІТЕНЬ 

«Від екології природи – до екології душі» 
 

Дата Зміст роботи і види діяльності Клас Відповід. Примітка  

03.04 

• Розважальна програма до дня гу-

мору (01.04) «Багато сміху – жит-

тя на втіху». 

• Акція до міжнародного дня птахів 

(01.04).  

1-11 Педорганізатор  

04-10.04 

Тиждень здоров’я до всесвітнього 

дня здоров’я (07.04) (за окремим 

планом). 

1-11 Заст. дир. з НВР  

05.04 
Інформаційно-виховна година 

«Життя на планеті Здоров’я». 
1-11 Кл. керівники  

12.04 
Інформаційно-виховна година «Ук-

раїна – космічна держава» 
9-11 

Вчитель  

астрономії 
 

18.04 
Творча майстерня «Писанкове ме-

реживо».  
   

19.04 
Інформаційно-виховна година «Еко-

логічний бумеранг». 
1-11 Кл. керівники  

26.04 
До Дня Чорнобильської трагедії за-

хід «Чорнобиль: подвиг і трагедія». 
1-11 

Кл. керівники 

Заст. дир. з ВР 
 

протягом 

місяця 

До Всесвітнього Дня довкілля акція 

«Зелена хвиля» 
1-11 Педорганізатор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРАВЕНЬ 

«Від екології природи – до екології душі» 
 

Дата Зміст роботи і види діяльності Клас Відповід. Примітка  

03.05 

Уроки мужності та пам’яті «Вічна 

слава героям! Ми низько вклоняємо-

ся їм». 

1-11 
Заст. дир. з НВР 

Педорганізатор 
 

09.05 

Участь    в    мітингу    «Всіх 

пам’ятає-мо, і мертвих, і живих»    

біля    меморіалу   с. Краснопілля 

1-11 Заст. дир. з НВР  

17.05 
Інформаційно-виховна година до 

Дня матері «Мамо – зоре вечорова».  
1-4 Кл. керівники  

17.05 

Інформаційно-виховна година до 

Міжнародного Дня родини «Моя 

сім’я, моя родина в долонях Батькі-

вщини». 

1-11 Кл. керівники  

17.05 

17.05 – День Європи в Україні. Ін-

формаційно-виховна година «Украї-

на – європейська держава».  

1-11 Кл. керівники  

19.05 
До Дня української вишиванки про-

ект «Народжені у вишиванках». 
1-11 Кл. керівники  

23.05 
Свято «Прощання з початковою 

школою». 
1-4 

Вчит. почат. 

класів 
 

27.05 

Інформаційно-виховна година прис-

вячені Дню пам’яті депортації крим-

ського населення. 

5-11 Кл. керівники  

30.05 Свято «Останній дзвоник – 2022». 1-11 Заст. дир. з НВР  

 


