
Відділ освіти Яворівської райдержадміністрації
Глиницький НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 31.08. 2015 р. №72

Директор         Н. М. Ковальчук

Виховна програма 
Глиницького НВК «ЗОШ І – ІІІ

ст. – ДНЗ» 
на 2013 – 2016 н.р.

Глиниці - 2015



І. Пояснювальна записка

Місія  школи:  Дійти  до  серця  кожної  дитини,  створити  умови,  щоб  паростки
людяності й добра, гуманізму і правди обов’язково в ньому проросли; сформувати
всебічно розвинену та соціально   активну особистість.

Дана програма спрямована на розв’язання таких проблем:

 формування  у дітей патріотичної свідомості, поваги до державних символів

через призму вивчення історичної та культурної  спадщини народу;
 формування  основ  духовності,  удосконалення  набутого  дітьми  соціального

досвіду, успадкування ними духовних надбань українського народу;
 виховання  школярів  та  формування  їх  світогляду  на  засадах  християнської

моралі, культури та традицій;
 формування  культури  здорового  способу  життя  через  заняття  фізичною

культурою, спортом та профілактику шкідливих звичок;
 запобігання  правопорушенням  учнів,  профілактична  робота  з  правового

виховання через повагу до закону, прав та обов’язків громадянина України;

Загальні виховні завдання:

 Виховувати творчу, інтелектуально розвинену особистість. 

 Забезпечити правову освіту та виховувати правову культуру учнів. 

 Виховувати  громадянську  зрілість,  шанобливе  ставлення  до  державних

символів України. відчуття гордості за свою державу. 
 Виховувати почуття патріотизму, повагу до культури та історії рідного народу.

 Утверджувати принципи загальнолюдської моралі. 

 Забезпечити  фізичний  розвиток  особистості  через  формування  у  дітей

навичок здорового способу життя. 

ІІ. Розділи програми

1. Виховувати творчу, інтелектуально розвинену особистість.

Конкретні завдання:

 Популяризувати інтелектуальні та мистецькі конкурси. 
 Проводити краєзнавчі екскурсії.

 

2. Забезпечити правову освіту та виховувати правову культуру учнів.

Конкретні завдання:



 Виховувати в школярів повагу до закону, прав та обов’язків. 
 Проводити профілактику правопорушень

3. Виховувати почуття патріотизму, повагу до культури та історії рідного 
народу.

Конкретні завдання:

 Вивчати історію, звичаї і традиції рідного краю. 

4. Виховувати громадську зрілість, шанобливе ставлення до державних 
символів України, відчуття гордості за свою державу.

Конкретні завдання:

 Проведення  заходів,  які  прищеплюють повагу  до рідної  мови та  державних
символів.
 

5. Утверджувати принципи загальнолюдської моралі.

Конкретні завдання:

 Розвивати найкращі моральні цінності, зокрема добро та милосердя. 

6. Забезпечити фізичний розвиток особистості через формування у дітей 
навичок здорового способу життя.

Конкретні завдання:

 Пропагувати здоровий спосіб життя. 
 Формувати в учнів негативне ставлення до шкідливих звичок. 



Загальне завдання: виховувати творчу, інтелектуально

розвинену особистість.

Конкретне завдання: популяризувати інтелектуальні та

мистецькі конкурси.

Напрям Виховні справи Хто виконує Терміни
виконанн

я

Необхідні
ресурси

Очікувані
результати

Сприяння
творчому
розвитку

особистості

Організувати та 
провести виставку-
конкурс квітів до 
загальношкільних 
батьківських зборів

Педагог- 
організатор
Класні 
керівники

Вересень Домашні 
квіти, вази,
скатертини

Роботи 
класних 
колективів, 
висвітлення 
інформації  про
переможців на 
інформаційном
у стенді 

До Дня художника 
провести виставку-
конкурс малюнків на 
тему: “Ми всі господарі 
природи, тож бережімо 
її вроду”

Учитель 
малювання

08.10. Папір, 
фарби, 
олівці

Виставка робіт 
учнів, 
висвітлення 
інформації  про
переможців на 
інформаційном
у стенді 

Провести виховні  
заходи:

- “Ігри патріотів”;

- “Учитель спокою
не знає…”;

- Новорічні вечори

ЗВР, педагог-
організатор, 
класні 
керівники, 
учнівський 
парламент

Жовтень

Жовтень

Грудень

Сценарії 
заходів, 
костюми, 
фотоапарат

Фотозвіти

Провести свято 
Першого дзвоника.

ЗВР, класні 
керівники

01.09. Без 
додаткових
ресурсів

Фотозвіти

Провести свято 
Останнього дзвоника.

ЗВР, класні 
керівники

29.05. Без 
додаткових
ресурсів

Фотозвіти

Святкова пошта до Дня 
Святого Валентина

Педагог 
організатор, 
учнівське 
самоврядуван
ня

14.02 Папір, 
форби

Фотозвіти

Провести конкурс 
“Різдвяна свічка”.

Учитель 
трудового 
навчання, 

До 15.12. Природні 
матеріали, 
декоративн

Роботи 
класних 
колективів, 



педагог-
організатор

і свічки висвітлення 
інформації  про
переможців на 
інформаційном
у стенді 

Провести конкурс 
“Різдвяна ікебана”

Учитель 
трудового 
навчання, 
педагог-
організатор

До 15.12. Природній 
матеріал

Роботи 
класних 
колективів, 
висвітлення 
інформації  про
переможців на 
інформаційном
у стенді 

Організувати та 
провести фестини 
колядок.

Учитель 
музики, 
педагог-
організатор

Січень Фотоапарат
, сценарій 
заходу, 
костюми

Фотографії, 
сценарій 
заходу, 
висвітлення 
інформації в 
часописі 

Загальне завдання: виховувати творчу, інтелектуально

розвинену особистість.

Конкретне завдання: проводити краєзнавчі екскурсії.

Напрям Виховні справи Хто
виконує

Терміни
виконанн

я

Необхідні
ресурси

Очікувані
результати

Інтелекту
альне

виховання

Провести краєзнавчі 
екскурсії “Пам’ятні місця
України”

Класні 
керівники, 
вчителі- 
предметни
ки

Упродовж
року

Шкільний 
автобус, 
кошти 
батьків, 
фотоапарат

Фотозвіт на 
інформаційному
стенді 

Організувати екскурсії по
музеях:   Яворівщини, 
Львівщини, по 
м. Львову .

ЗВР, класні
керівники, 
вчителі 
-предметни
ки

Упродовж
року

Шкільний 
автобус, 
кошти 
батьків, 
фотоапарат

Загальне завдання: забезпечити правову освіту та виховувати

правову культуру учнів.

Конкретне завдання: виховувати в школярів повагу до закону, прав та обов'язків



Напрям Виховні справи Хто
виконує

Терміни
виконанн

я

Необхідні
ресурси

Очікувані
результати

Правове
виховання

Провести місячник 
безпеки руху “Увага! Діти 
на дорозі!”:

- Інформаційні бесіди
“Дорогою до школи 
будь уважний”;

-

Класні 
керівники, 
вчитель 
основ 
здоров’я , 
вчитель 
малювання

Вересень Фотоапарат, 
мультимедій
ні 
установки, 
канцтовари

Наказ, 
фотозвіт, 
виставка 
малюнків.

Провести тиждень 
протипожежної безпеки 
“Вогонь – друг, чи ворог?”

- зустріч з 
представниками 
пожежної охорони;

- провести бесіди 
щодо поведінки під 
час пожежі та з 
вогнем;

- конкурс малюнка 
“Небезпечний 
вогник”.

ЗВР, класні
керівники, 
вчитель 
малювання

Вересень Фотоапарат, 
мультимедій
ні 
установки, 
канцтовари

Виставка 
малюнків, 
фотозвіт.

Організувати та провести 
Тиждень правової 
культури.

ЗВР, 
вчитель 
правознавс
тва, 
педагог-
організатор
, класні 
керівники, 
соціальний
педагог

Грудень Документал
ьні фільми, 
фотоапарат, 
мультимедій
ні установки

Наказ, 
фотозвіт, 

Провести години 
спілкування «Я 
громадянин своєї держави»

Класні 
керівники 

Протягом
року

Фотоапарат, 
мультимедій
на установка

Фотозвіт

Провести моніторинг 
«Молодь і протиправна 
поведінка»

Практични
й психолог

Лютий Папір, ручки Протокол 
результатів 
дослідження

Проведення рейдів 
«Бережи шкільний 
підручник»

Класні 
керівники, 
педагог 
організатор

Протягом
року

Папір, ручки Наказ за 
підсумками 
проведення 
рейду

Загальне завдання: забезпечити правову освіту та виховувати

правову культуру учнів.

Конкретне завдання: проводити профілактику правопорушень.

Напрям Виховні справи Хто
виконує

Терміни
виконанн

Необхідні
ресурси

Очікувані
результати



я
Правове

виховання
Поновити  банк  даних  про
дітей,  які  схильні  до
правопорушень.

Дирекція 
школи, 
класні 
керівники

Вересень Папір, 
ручки

Вести  щоденники
психолого-педагогічних
спостережень  за
правопорушниками.

Практични
й психолог,
класні 
керівники

Протягом
року

Папір, 
ручки

Проводити  зустрічі  із
працівниками міліції.

Дирекція 
школи, 
класні 
керівники

Протягом
року

Папір Зменшення 
кількості 
правопорушень

Провести  виховні  години
«Сім’я  –  простір  без
насильства».

Класні 
керівники

Протягом
року

Мультиме
дійна 
установка,
канцтовар
и, 
фотоапара
т

Фотозвіт

Проводити
загальношкільні  та  класні
батьківські збори

Дирекція 
школи, 
класні 
керівники

Протягом
року

Папір, 
ручки, 
мультимед
ійна 
установка

Загальне завдання: виховувати почуття патріотизму, повагу

до культури та історії рідного народу.

Конкретне завдання: вивчати історію, звичаї і традиції рідного краю

Напрям Виховні справи Хто
виконує

Терміни
виконанн

я

Необхідні
ресурси

Очікувані
результати

Патріотич
не

Заходи, присвячені річниці 
створення УПА.

ЗВР, 
педагог-

Жовтень Сценарії 
заходів, 

Сценарії 
заходів, накази



виховання організатор
вчителі 
історії, 
вчителі 
фізичної 
культури, 
класні 
керівники,
бібліотекар
,вчитель 
музики

необхідна 
література
, 
відеофіль
ми, 
мультимед
ійні 
установки

Взяти участь у 
Всеукраїнському дитячо-
юнацькому фестивалі 
«Сурми звитяги»

Вчителі 
музичного 
мистецтва, 
образотвор
чого 
мистецтва, 
педагог 
організатор

Жовтень Положенн
я

Наказ за 
підсумками 
конкурсу

Провести виховні години 
на тему: “ Голодомор 22-
33”. Організувати перегляд
документальних фільмів.

Класні 
керівники, 
вчителі 
історії

Листопад Фільми, 
сценарії

Фотозвіт

Провести Тиждень 
Збройних Сил України:
- Провести військово-
спортивну гру «Ігри 
патріотів». 

Організувати зустрічі з 
воїнами АТО.

ЗВР, 
учитель 
предмета 
“Захист 
Вітчизни” 
та фізичної
культури

жовтень Фотоапа
рат, 
спортивни
й інвентар

Бесіда з учнями,
фотозвіт, 
нагородження 
грамотами 
переможців

Провести конференцію на 
тему: “День Соборності 
України» 

Вчителі 
історії

22.01. Сценарії 
заходу, 
документа
льні 
фільми, 
мультимед
ійні 
установки

Сценарії 
виховних 
заходів

Перегляд фільму, 
присвяченого бою під 
Крутам.

Класні 
керівники

29.01. Мультиме
дійна

установка,
фільм

Провести конкурс малюнка
на тему: “Україно, моя 
калинова колиско!”

Учитель 
малювання

Грудень Папір, 
фарби, 
олівці, 
грамоти

Виставка робіт, 
визначення 
переможців, 
нагородження 
грамотами 
учнівського 
самоврядування

Вшанування пам’яті 
убієнних на Майдані:

Класні 
керівники, 

Лютий Документ
альний 

Виставка 
учнівських 



- Перегляд 
документального фільму 
«Вавілон 13»;
- Випуск стінгазет 
(Розповідь про героїв 
Небесної сотні).

педагог-
організатор
, учнівське 
самоврядув
ання

фільм, 
мультимед
ійна 
установка,
ватман

робіт

Провести Тиждень шани 
школи. Конкурс рефератів 
на тему:

- “Історія моєї школи” 
- “Випускники 

Глиницької школи”;
- “Вчителі моєї 

школи” .

Класні 
керівники, 
вчителі  
історії

Лютий Фотоапара
т, 
мультимед
ійні 
установки
, грамоти

Реферат про 
історію школи, 
бесіди з учнями,
нагородження 
грамотами 
переможців

Провести зустріч з 
випускниками.

ЗВР, 
педагог-
організатор
Учнівське 
самоврядув
ання

Лютий Сценарій, 
фотоапара
т, 
мультимед
ійні 
установки

Сценарій 
заходу, виступ 
учнів школи, 
фотозвіт

Провести конкурс 
“Писанковий розмай”.

Вчитель 
трудового 
навчання 
та 
малювання

Квітень Матеріали
для 
виготовле
ння 
писанок, 
грамоти

Виставка 
учнівських 
робіт, 
нагородження 
грамотами 
учнівського 
самоврядування

Провести родинне свято 
“Ми матір називаємо 
святою”.

ЗВР,класні 
керівники

Травень Сценарій 
заходу, 
фотоапара
т

Сценарій 
заходу, виступ 
учнів школи

Провести Свято героїв. Вчитель 
предмета 
«Захист 
Вітчизни»,
вчителі 
фізичної 
культури

Травень Фотоапара
т, сценарій
заходу, 
грамоти

Фотозвіт, 
нагородження 
грамотами 
переможців

Конференція для учнів 9 – 
11 класів «Щоб у серці 
жило почуття 
Батьківщини»

Вчитель 
історії, 
педагог 
організатор

Березень Канцтовар
и

Фотозвіт

Загальне завдання: виховувати громадянську зрілість,

шанобливе ставлення до державних символів України, відчуття гордості
за свою державу.



Конкретне завдання: проведення заходів, які прищеплюють

повагу до рідної мови та державних символів

Напрям Виховні справи Хто
виконує

Терміни
викона

ння

Необхідні
ресурси

Очікувані
результати

Громадян
ське

виховання

Провести заходи до Дня 
Незалежності України та 
Дня Прапора України. 

Класні 
керівники, 
ЗВР

01-11.
09.

Фотоапарат, 
мультимедійні
установки, 
необхідна 
література, 
сценарії

Бесіди з 
учнями

Провести перший урок Класні 
керівники

01.09. Фотоапарат, 
мультимедійні
установки, 
необхідна 
література, 
сценарії

Сценарії 
першого 
уроку, 
фоторепорта
жі

Провести конкурс 
диктанту серед учнів 
школи, присвячений 
Міжнародному дню 
грамотності.

Вчителі-
словесники

08.09. Папір, 
канцтовари, 
фотоапарат, 
фотографії

Визначення 
переможців, 
фотозвіт на  
стенді 

Провести вибори 
президента Учнівського 
парламенту

Педагог-
організатор

Вере
сень

Папір, 
канцтовари, 
фотоапарат

Висвітлення 
інформації на
стенді 
“Учнівське 
самоврядуван
ня” 

До Дня української 
писемності та мови 
провести вікторини, 
турніри, інтелектуальні 
ігри.

Вчителі 
словесники

09.11. Сценарії 
заходів, 
грамоти, 
фотоапарат

Визначення 
переможців 

До Дня рідної мови 
провести  літературний 
вечір «Мова рідна, 
солов’їна» .

Вчителі-
словесники

Лютий Сценарій, 
фотоапарат, 
мультимедій
на установка

Фотозвіт на 
інформаційно
му стенді 

Провести виховні  заходи:
- Акція  “Вдягни 

вишиванку”;

- День 
самоврядування.

ЗВР, 
педагог-
організатор
, класні 
керівники, 
учнівський 
парламент

21.02.

Грудень

Сценарії 
заходів, 
вишиванки, 
фотоапарат

Фотозвіти

Провести заходи, 
присвячені 150 річниці від 

ЗВР, 
вчитель 

Березень Сценарії 
заходів,  

Фотозвіт на 
інформаційно



дня народження Андрея 
Шептицького

християнсь
кої етики

фотоапарат му стенді

Шевченківські дні. ЗВР, 
педагог-
організатор
, вчителі 
словесники

Березень Сценарії 
заходів, 
фотоапарат, 
мультимедійні
установки

Провести просвітницькі 
бесіди на тему: 
“Конституція України – 
основний закон держави”.

Класні 
керівники

Травень Сценарії 
просвітницьк
ої бесіди, 
мультимедійні
установки

Бесіди з 
учнями

Загальне завдання: утвердження принципів загальнолюдської

моралі.

Конкретне завдання: розвивати моральні якості з позиції

добра і милосердя

Напрям Виховні справи Хто
виконує

Терміни
виконанн

я

Необхідні
ресурси

Очікувані
результати



Духовно-
моральне
виховання

Провести акцію
“Сирітське деревце”,
“Від серця до серця”.

Педагог 
-організато
р учнівське
самоврядув
ання

Упродовж
року

Коробка 
для збору 
коштів

Протокол, 
результати 
висвітлені на 
інформаційном
у стенді 

Проект «Особиста гідність.
Безпека життя. 
Громадянська позиція».

Класні 
керівники

Упродовж
року

Сценарії 
виховних 
годин

Наказ, сценарії
заходів, 
презентація, 
фотозвіт

Взяти участь у толоці. ЗВР, 
вчителі 
трудового 
навчання

Квітень Мішки для 
сміття, 
рукавиці, 
фотоапарат

Фотозвіт

Урок милосердя «Доки 
маємо час – усім робимо 
добро»

Вчитель 
християнсь
кої етики

Грудень Ватман, 
фотоапарат

Фотозвіт

Загальне завдання: забезпечити фізичний розвиток особистості

через формування у дітей навичок здорового способу життя.

Конкретне завдання: пропагувати здоровий спосіб життя

Напрям Виховні справи Хто
виконує

Терміни
виконанн

я

Необхідні
ресурси

Очікувані
результати

Фізичне
виховання

Розробити та провести 
цикл бесід на тему 
особистої гігієни.

Вчитель 
основ 
здоров’я, 
класні 
керівники

Вересень,
січень

Мульти
медійна 
установ
ка, фільми

Бесіда з 
учнями

Взяти участь у районному 
туристичному зльоті

Учителі 
географії, 
фізичної 

Вересень Шкільний 
автобус, 
кошти для 

Робоча лінійка 
для 
оголошення 



культури,
педагог-
організатор
предмета 
«ЗВ»

придбання 
продуктів 
для 
приготуван
ня обіду, 
канцтовари
Фотоапа
рат

результату, 
наказ

Провести змагання з 
футболу

Вчителі 
фізичної 
культури

Листопад Спортив
ний 
інвентар

Нагородження 
переможців 
грамотами 
учнівського 
самоврядуван
ня

Провести спортивні 
змагання “Ігри патріотів”,

ЗВР, 
вчителі 
фізичної 
культури

Упродовж
року

Спортивни
й інвентар

Нагородження 
переможців 
грамотами 
учнівського 
самоврядуван
ня

Конкурс плакатів “Молодь 
обирає здоров’я”.

Учитель 
предмета 
“Основи 
здоров’я”

Березень Фотоапа
рат, 
канцтовари

Виставка 
плакатів, 
висвітлення 
інформації на 
інформаційном
у стенді 

Загальне завдання: забезпечити фізичний розвиток особистості

через формування у дітей навичок здорового способу життя.

Конкретне завдання: формувати в учнів негативне ставлення до шкідливих
звичок

Напрям Виховні справи Хто
виконує

Терміни
виконанн

я

Необхідні
ресурси

Очікувані
результати

Здоровий
спосіб
життя

Провести моніторинг про 
шкідливі звички в учнів 
різних вікових категорій.

Практич
ний 
психолог, 
соціальний
педагог, 
класні 
керівники

Вересень Анкети Бесіди з 
учнями, 
тренінги

Розробити і провести 
декаду на тему: 

Класні 
керівники, 

Листопад
Березень

Сценарії 
заходів, 

Сценарії 
заходів, 



“Шкідливий вплив куріння
та алкоголізму  на розвиток
підлітків”.

соціальний
педагог, 
практични
й психолог

канцтовар
и, ватман, 
фотоапа
рат

виставка 
малюнків

Організувати перегляд 
кінофільмів:

- “Правда про 
татюнопаління та 
алкоголізм”;

- “СНІД – чума ХХІ 
століття”.

Соціальний
педагог

Упродовж
року

Наукові 
фільми, 
мультимед
ійна 
установка

Анкетування 
учнів

Провести конкурс плакатів 
антиреклам

Вчитель 
образотвор
чого 
мистецтва

Грудень Канцтовар
и

Фотозвіти


