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І. Вступ 
ГПД в 3-А, 3-Б, 4 класах нараховує 30 учнів. З них 18 дівчаток і 12 

хлопчиків.  Склад учнів різноманітний. Бiльшiсть дiтей має високий 

навчальний потенцiал i хорошi здiбностi до навчання, навчаються iз 

задоволенням. Труднощi пiд час  виконання домашніх завдань мають 

Королович Л., Богдан В., Голянич В., Кітрайбер Н. Учні ГПД 

неодноразово брали та беруть участь в позакласній роботі (виховні 

заходи, свята, конкурси). Деякі з них відвідують вокальний, 

танцювальний та інші гуртки. 
 ГПД має свої звичаї та традиції : спільне проведення свят, конкур-

сів, вітання іменинників. 
 ГПД доволі згуртована та організована, об'єднана спільними 

інтересами, хоча дещо спостерігається поділ на мікрогрупи за статтю та 

віковими уподобаннями.   
Більша частина батьківського колективу зацікавлена в організова-

ності   колективу ГПД, у високому рейтингу навчальних досягнень своїх 

дітей, а тому є активними учасниками навчально-виховного процесу в 

школі. 
Протягом року вся робота буде спрямована на формування в учнів 

навичок самопідготовки, культурної поведінки, почуття 

відповідальності, збереження і зміцнення здоров’я дитини, виховання 

взаємоповаги, любові до рідної школи, домівки, краю. 
 

Соціальний паспорт 

Учнів 3-А, 3-Б, 4 класів 

 

Хлопчиків - 12 

Дівчат - 18 

Сиріт -  

Напівсиріт -  

Багатодітні -  

Малозабезпечені -  

Діти ЧАЕС -  

Діти афганців -  

Неповні сім’ї –  

Правопорушники -   

Неблагонадійні сім’ї -  

Позбавлені батьківської опіки – 
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ІІ. Основні виховні заходи 

 
 1.Організація учнівського колективу. 

  а) закріпити за кожним учнем робоче місце; 

  б) ознайомити учнів з режимом дня ГПД; 

  в) слідкувати за станом здоров’я учнів; 

  г) слідкувати за наявною атмосферою в групі; 

  д) розподілити доручення і обов’язки ГПД; 

  е) тримати тісний зв’язок з батьками вихованців; 

  є) тримати клас в чистоті, дивитися за особистою гігієною учнів; 

 2. Здійснення загальнообов’язкової освіти та надання учням 

допомоги;  

  а) відвідувати уроки у класоводів;  

  б) для повсякденного керівництва самопідготовкою щодня зустрічатись 

з класоводами для взаємоінформації; 

  в) разом з класоводами домагатись, щоб учні виконували різне завдання 

самостійно. 

 3.Формування здорового способу життя.  

 

Режим ГПД 

 
 11

00
-11

50
    І.   Методична година.  

 11
50

-12
10

    ІІ.  Обід (4- клас). 

 12
10

-13
00

    ІІІ.  Перебування на свіжому повітрі. 

 13
00

-13
20    

 ІV.  Обід ( 3-А, 3-Б класи). 

 13
20

-14
00

    V. Спортивна година. 

 14
00

-15
10

    VІ. Самопідготовка. 

 15
10-

15
40 

    VIІ. Прогулянка 

 15
40

-16
10

   VIІІ. Виховна година. 

 16
10

-17
00

    ІХ. Індивідуальна робота, заняття за інтересом, робота з        

                           батьками. 

 

 

 
 

 

 

 



Голянич Н.І. вихователь ГПД 4 

ІІІ. Індивідуальна виховна робота 

 
 1. Вивчати індивідуальні психологічні особливості учнів, їх 

нахили, інтереси. 

 2. Допомагати учням долати труднощі в навчанні: 

 - формувати навички каліграфічного письма; 

 - виховувати в них любов до книг, знань;  

 3. Провести бесіди з окремими учнями: 

  а) шкідливі звички; 

  б) впертість – погана риса характеру; 

  в) ввічливість, доброта, людяність; 

  г) як тлумачити прислів’я: “Скажи, хто твій друг, і я скажу хто ти”; 

  д) розмова із старшими. 

 

IV. Заходи по збереженню та охорони здоров’я 

школярів, запобігання травматизму, нещасних 

випадків 
1. Виконувати всі режимні моменти, направлені на покращення 

здоров’я дітей, 

2. Під час самопідготовки стежити за правильною осанкою учнів. 

3. Провести бесіди на такі теми: 

  а) права дитини; 

  б) спорт,фізична культура; 

  в) правила пожежної безпеки; 

  г) акуратність кожному до лиця; 

  д) ти і вулиця; 

  е) правила поведінки на вулиці, в кінотеатрі, в транспорті; 

  є) гігієна і здоров’я. 

 4. Проводити бесіди по дотриманню правил техніки безпеки на 

території школи, правил поведінки на вулиці. 

 5. Профілактика простудних захворювань. 

 6. Правила поведінки під час канікул. 

 7. Вітаміни на нашому столі. 

8. Твій зовнішній вигляд. Догляд за тілом, волоссям, зубами. 

9. Профілактика травматизму. Правила поведінки на подвір’ї, на 

спортмайданчику. 

10. Правила поведінки вдома, на вулиці, в громадських місцях, на 

залізничних шляхах. 
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V. Робота з батьками 

 
  1. Тримати тісний зв’язок з батьками учнів. 

 2. Відвідувати учнів вдома з метою вивчення побутових умов 

сім’ї, де виховується учень. 

 3. Систематично знайомити батьків із станом виконання д/з і 

поведінки учнів. 

 4. Разом із класоводами брати участь у підготовці і проведенні 

батьківських зборів. 

 5. Провести з батьками бесіди на теми: 

  а) “Друзі вашої дитини”. 

  б) “Дитина дзеркало сім’ї”. 

  в) “Виховання ввічливості в учнів”. 

  г)  “Про виховання інтересу до читання”. 
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СІЧЕНЬ 

 
Д

а
т
а

 Виховні заходи Зміст спортивної 

години, гурткова 

робота, прогулян- 

ки, екскурсії 

Робота з батька-

ми, індивідуальна 

робота з учнями 

П
р

и
м

іт

к
и

 

19.01 

2015 
Повторення пра-

вил із техніки 

безпеки «Будь 

обережним!» 

Бесіда «Профілакти-

ка застудних захво- 

рювань».  Рухливі 

ігри 

   

20.01 Бесіда «Культура 

вітання» 

Вивчення дорожніх 

знаків. Рухливі ігри 

за вибором дітей 

   

21.01 Година спілкуван-

ня «З родини йде 

життя людини» 

Бесіда «Корисні та 

некорисні бактерії». 

Розучування гри 

«Передай естафету» 

Бесіда з батьками 

«Профілактика 

захворювання на 

грип» 

  

22.01 Година спілкуван-

ня «Хочеш мати 

друга – умій дру-

гом бути»  

Практичне заняття 

«Права і обов'язки 

пішоходів». Гра 

«Хто перший» 

Інд. заняття з укр. 

мови. Розучування 

скоромовок 

  

23.01 Бесіда «Книжка-

добрий друг» 

Сюжетна спортивна 

година «Спортивна 

школа» 

   

26.01 Заняття з мораль-

ного орієнтуван-

ня: «Правило мо-

го життя» 

Розучування комп-

лексу ранкової гім-

настики 

  

27.01 Читання та обго-

ворення казки 

«Два козлики» 

Комплекс загально-

розвиваючих вправ. 

Катання на санчатах. 

  

28.01 Усний журнал 

«Чорна кішка і 

число 7» 

Конкурс на кращу 

снігову скульптуру. 

Рухливі ігри 

  

29.01 Бесіда «Обираємо 

здоров’я» (При-

слів’я, приказки) 

Бесіда «Профілакти-

ка відморожень, за-

студних захворю-

вань». Ігри «Влучи в 

Інд. заняття з чита-

ння. Читання тво-

рів про зиму 
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м’яч!»,«Влучи в 

ямку!» 
30.01 Бесіда «Що таке 

самостійність?» 

Рухливі ігри на сві-

жому повітрі. Гра 

«Третій зайвий» 

  

 

ЛЮТИЙ 
 

Д
а
т
а

 Виховні заходи Зміст спортивної 

години, гурткова 

робота, прогулян- 

ки, екскурсії 

Робота з батька-

ми, індивідуальна 

робота з учнями 

П
р

и
м

іт

к
и

 

0.02 Екскурс до таєм-

ниці імені та прі-

звища твого 

Швидкий спуск на 

санках. Зимові рух-

ливі ігри 

  

03.02 Бесіда «Культура 

спілкування» 

Вправи на формува-

ння правильної по-

стави. Гра «Угадай 

за голосом» 

Бесіда з батьками 

про читання дітей і 

сім’ї 

 

04.02 Бесіда «Я і мій 

клас» 

Піший перехід «Кра-

са рідного краю взи-

мку». Рухливі ігри 

  

05.02 Година спілкува-

ння «Хочу. Мож-

на.Не можна. По-

трібно» 

Розучування вправ 

ранкової гімнасти-

ки. Гра Вибивайло» 

Інд. заняття з мате-

матики. Знаходже-

ння периметру гео-

метричних фігур 

 

06.02 Бесіда «Ледащо 

не годиться ніна-

що» 

Ознайомлення з 

правилами догляду 

за нігтями. Ігри за 

вибором дітей 

  

09.02 Вікторина «У 

світі цікавого» 

Свято «Тато, мама 

і я — спортивна 

сім'я» 

  

10.02 Подорож сторін-

ками Червоної 

книги 

Сюжетна спортивна 

година «Природа 

навколо нас» 
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11.02 Година спілкуван-

ня «Що таке ща-

стя?» 

Танцювальні вправи. 

Ігри з музичним 

супроводом 

  

12.02 Розповідь про 

художника. 

Учимося читати 

картину 

Конкурс на кращу 

снігову фортецю. 

Гра «Узяття снігової 

фортеці» 

Інд. заняття з укр. 

мови. Будова слова 

 

13.02 День Святого 

Валентина. Кон-

курс валентинок 

Веселі естафети між 

командами хлопчи-

ків та дівчаток 

  

16.02 Свято Стрітення 

Господнього 

«Зимо, час тобі не 

лютувати і весні 

дорогу дати» 

Рухливі ігри за 

вибором дітей 

  

17.02 Година спілкува-

ння «3 добрим 

дружися, а лихого 

стережися» 

Бесіда «Зупинка 

носової кровотечі». 

Ігри «Сніжні кола», 

«Влучи в м'яч!» 

  

18.02 Виставка робіт 

«Рідний край в 

моїх малюнках» 

Ділова гра «Допомо-

га хворому члену 

сім'ї». Розучування 

гри «У річку гоп» 

Бесіда з батьками 

«Здібності. Коли і 

як вони розвиваю-

ться?» 

 

19.02 Розважальна го-

дина «Веселий 

час» 

Вправи на формува-

ння правильної по-

стави. Гра «Порожнє 

місце» 

Заняття з творчими 

дітьми. «Рима чи 

не рима?» 

 

20.02 Година спілкува-

ння «Дружба – 

дорогоцінний 

скарб!»  

Розучування вправ 

ранкової гімнасти-

ки. Гра «Кіт і миша» 

  

23.02 Літературна вік-

торина «Парад 

улюблених геро-

їв» 

Розучування танцю-

вальних вправ з під-

скоком. Рухливі ігри 
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24.02 

 
День ерудита 

«Розгадування 

загадок, кросвор-

дів, ребусів» 

Складання «Кодексу 

пасажира». Рухливі 

ігри 

  

25.02 

 
Бесіда «Здорові 

діти – здорова 

нація» 

Бесіда «У яких ви-

падках і як виклика-

ти "швидку допомо-

гу"». Гра «Клас, 

струнко!» 

  

26.02 

 
Година спілкува-

ння «Я навчаюся 

у тата» 

Ігри з елементами 

естафети 

Інд. заняття з чита-

ння. Вдосконален-

ня навичок читання 

 

27.02 

 

 

Година спілкуван-

ня «Скажи, хто 

твій друг, і я 

скажу, хто ти» 

Вправляння м'язів 

спини, живота, ніг. 

Ігри за вибором 

дітей 

  

 

   

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

Д
а
т
а

 Виховні заходи Зміст спортивної 

години, гурткова 

робота, прогулян- 

ки, екскурсії 

Робота з батька-

ми, індивідуальна 

робота з учнями 

П
р

и
м

іт

к
и

 

02.03 

 

 

Гра-подорож 

«Мандрівка у 

пори року» 

Бесіда «Здорові зуби 

— запорука здоро-

в'я». Гра «Порожнє 

місце» 

  

03.03 

 
Година спілкува-

ння «За що мене 

хвалить мама» 

Практичне заняття 

«Перша допомога та 

самодопомога при 

подряпинах, саднах 

та порізах». Гра «Не 

помилися!» 

Бесіда з батьками 

про організацію 

умов безпечного 

перебування дітей 

вдома 

 

04.03 

 
Розучування вір-

шів, пісень до 8 

Березня 

Розучування вправ 

ранкової гімнастики. 

Гра «У річку гоп» 
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05.03 

 
Конкурс малюн-

ків «Моя мама 

найкраща» 

Бесіда «Увага! Буру-

льки!». Гра «Квач» 

Інд. заняття з чита-

ння. Читання та 

обговорення казки 

«Два козлики» 

 

06.03 

 
Свято-конкурс 

«Міс весняночка» 

Розучування вправ 

на позбавлення пси-

хоемоційного напру-

ження. Рухливі ігри 

  

10.03 

 
Конкурс читців 

поезії Т. Г. 

Шевченка 

Веселі старти з 

бігом, стрибками, 

м'ячем 

  

11.03 

 
Розучування 

веснянок, гаївок 

Гра «Як правильно 

обрати одяг залежно 

від погоди». Гра 

«Квач», «Квач з 

присіданням» 

  

12.03 

 
Година спілкува-

ння «Я і мій хара-

ктер» 

 

Вікторина «Чи 

знаєш ти правила 

дорожнього руху»?». 

Розучування гри 

«Лісоруби» 

Інд. заняття з мате-

матики. Способи 

ділення числа на 

добуток 

 

13.03 

 
Бесіда «Пізнаємо 

себе і  світ» 

 

Вивчення вправ на 

саморегуляцію. 

Ігри за вибором 

дітей 

  

16.03 

 
Бесіда «Загальні 

правила гігієни» 

Конкурс на найкра-

щого снайпера 

  

17.03 

 

 

Бесіда «Птахи 

нашого краю» 

Бесіда «Причини 

пожеж». 

Рухливі ігри з м'ячем 

Бесіда з батьками 

«Як учити дитину 

вчитися» 

 

18.03 

 
Вікторина «У 

світі природи» 

Бесіда «У гарній 

поставі — краса і 

здоров'я людини». 

Рухливі ігри 

  

19.03 

 

 

Година спілкува-

ння  «Як добре 

мати братика та 

сестричку» 

Бесіда «Правила 

поведінки вдома і на 

вулиці під час кані-

кул». Рухливі ігри  

Заняття з творчими 

дітьми. Ігри «Закін-

чи речення», «Чи-

тай навпаки» 
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20.03 

 
Заочна екскурсія 

«Ремесла мого 

краю» 

Бесіда «Значення 

овочевих і фрукто-

вих соків для здоро-

в'я людини». Гра 

«Вовк у канаві» 

  

30.03 Бесіда «Весна. 

Рослини навесні» 

Гра « Горобчики -

стрибунчики» 

  

31.03 Бесіда «У гарній 

поставі — краса і 

здоров'я людини». 

Бесіда «Що необ-

хідно знати про 

плоскостопість?». 

Розучування гри 

«Жаби і журавлі» 

  

 

КВІТЕНЬ 
 

Д
а
т
а

 Виховні заходи Зміст спортивної 

години, гурткова 

робота, прогулян- 

ки, екскурсії 

Робота з батька-

ми, індивідуальна 

робота з учнями 

П
р

и
м

іт

к
и

 

01.04 

 
Бесіда «Як вибра-

ти подарунок» 

Вправи для форму-

вання правильної 

постави. Розучува-

ння гри «Стонога» 

  

02.04 

 
Бесіда «Ти і 

закон» 

Гра «Не замочи ніг!»   

03.04 

 

 

Година спілкува-

ння «Подорож в 

країну Добра, 

Любові, Дружби»  

Ходьба, стрибки, біг. 

Рухливі ігри за вибо-

ром дітей 

Інд. заняття з укр. 

мови. Визначення 

родів іменників 

 

06.04 

 

 

Свято зустрічі 

птахів 

Ігри-естафети з ве-

ликими і малими 

м'ячами 

  

07.04 

 

 

Конкурс малюн-

ків «Весняний 

небосхил» 

Розучування вправ 

ранкової гімнастики, 

Гра «Стонога» 

  

08.04 

 
Година спілкува-

ння «Права і обо-

в'язки маленького 

громадянина» 

Бесіда «Руки — ос-

новний носій збуд-

ників хвороб».Ігри 

за вибором дітей 
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09.04 

 
Бесіда « Весна. 

Рослини навесні» 

Практичне заняття 

«Як перейти нере-

гульоване перехре-

стя вулиць». Ігри 

«Квач», «Квач 

парами» 

  

10.04 

 
Бесіда «Будь 

охайним і акурат-

ним» 

Подорож у весняний 

парк. Рухливі ігри за 

вибором дітей 

Інд. заняття з чита-

ння. Читання украї-

нських народних 

казок 

 

14.04 

 
Виставка 

«Великодній 

кошик». 

 

Бесіда «Шкідли-

вість штучних на-

поїв» (кока-коли, 

пепсі-коли тощо). 

Гра «Клас, струнко!» 

Бесіда з батьками 

«Дбайте про куль-

туру поведінки 

дитини» 

 

15.04 

 

 

Бесіда «Земля —

наш космічний 

дім» 

Вправи на зміцнення 

м'язів усього тіла. 

Розучування гри 

«Дід» 

  

 

16.04 Бесіда «Здоров’я 

бережіть, доки 

малі»  

Метання в ціль з еле-

ментами змагання. 

Гра «Цілься краще!» 

  

17.04 Година спілкува-

ння «Твій друг - 

дорожній рух» 

Човниковий біг. 

Естафетні змагання 

  

20.04 В.Сухомлинський 

«Важко бути 

людиною» 

Бесіда «Перша допо-

мога та самодопомо-

га при харчових от-

руєннях». Гра 

«Стонога» 

Інд. заняття з мате-

матики. 

Повторення міри 

довжини і маси 

 

21.04 Бесіда «Прийди, 

весно,зі святами!» 

Розповідь про сис-

тему Іванова та його 

вчення. Гра в футбол 

  

22.04 Конкурс 

малюнків «Ми — 

земляни» (до Дня 

космонавтики. 

Бесіда «Безпека ко-

ристування елект-

ричними прилада-

ми». Гра «Совонька» 

 

 

 

 

 



Голянич Н.І. вихователь ГПД 13 

23.04 Трудова справа 

«Квіти біля 

школи» 

Бесіда «Продукти 

харчування — наші 

друзі і вороги». Гра 

«Цілься влучно!» 

Бесіда з батьками 

про поведінку дітей 

у громадських 

місцях 

 

24.04 Операція «Чистий 

двір» 

Човниковий біг з 

елементами змаган-

ня. Гра «Вибивало» 

Заняття з обдарова-

ними дітьми. Кон-

курс на кращого 

читця 

 

27.04 Бесіда «Навчись 

поважати людей» 

Вікторина «Про що 

свідчать знаки?».Гра 

«Порожнє місце» 

  

28.04 Заняття «Дзвони 

Чорнобильської 

трагедії» 

Рухливі ігри — 

естафети з бігом і 

стрибками 

  

29.04 Розповідь про 

художника. 

Учимося читати 

картину 

Бесіда «Значення 

прогулянок на сві-

жому повітрі для 

здоров'я людини». 

Гра «Квач з присіда-

нням» 

  

30.04 Година спілкува-

ння «Екологіч-

ними стежками» 

Практичне заняття 

«Чистота - запорука 

здоров'я». Гра «Го-

робчики-стрибунчи-

ки» 

  

 

ТРАВЕНЬ 
 

Д
а
т
а

 

Виховні заходи Зміст спортивної 

години, гурткова 

робота, прогулян 

ки, екскурсії 

Робота з батька-

ми, індивідуальна 

робота з учнями 

П
р

и
м

іт

к
и

 

05.05 Аукціон народної 

мудрості 

«Човниковий» біг. 

Гра «Хто швидше» 

  

06.05 Година спілкува-

ння «У чому чо-

ловіча сила і жі-

Розучування вправ 

ранкової гімнасти-

ки. Гра «Кіт і миша» 

Заповнення анкети 

батьками «Чи знає-

те ви свою дити-
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ноча краса»  ну?» 
07.05 В. Сухомлинсь-

кий «Важко бути 

людиною» 

 

Вивчення вправ на 

розслаблення м'язів 

очей. Гра «Третій 

зайвий» 

  

08.05 

 
Бесіда до Дня 

Перемоги 

 

Подорож у весняний 

парк. 

Рухливі ігри за 

вибором дітей 

Інд. заняття з укр. 

мови. Головні і 

другорядні члени 

речення 

 

12.05 Мовні дидактичні 

ігри і вправи 

«Човниковий» біг. 

Естафетні змагання 

  

13.05 Розповідь про ху-

дожника. Учимо-

ся читати картину 

Вправи на розвиток 

всього тіла. Гра в 

футбол 

  

14.05 Вікторина «Край 

ти мій, моя 

Батьківщино!» 

Сюжетна спортивна 

година «У повітрі, 

на землі, в воді» 

Інд. заняття з мате-

матики. Повторен-

ня таблиці множен-

ня і ділення 

 

15.05 Розглядання й 

обговорення 

ілюстрацій до 

Червоної книги 

Рухливі ігри за 

вибором дітей 

  

18.05 Віртуальна 

подорож «Звідки 

до нас на стіл хліб 

приходить» 

Розучування 

народних ігор та 

забав. Рухливі ігри 

за вибором дітей 

  

19.05 Подорож країною 

Добрих і Ввічли-

вих людей 

 

Розучування вправ 

на розвиток сили та 

координації рухів. 

Гра в футбол 

  

20.05 Усний журнал 

«Загадкові звіря-

та» 

Бесіда «Що в лісі 

їстівне?». Гра 

«Третій зайвий» 

Порада батькам: 

«Привчати дітей до 

виконання постій-

них обов’язків 

удома» 

 

21.05 Екскурсія до лісу 

(заочна) 

Спортивні змагання 

між хлопчиками та 

дівчатками 

Інд. заняття з укр. 

мови. Повторення 

правил 
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22.05 Повторення 

правил поведінки 

в довкіллі 

Практичне заняття 

«Правила безпечної 

поведінки під час 

літніх канікул» 

  

25.05 Подорож у світ 

лікарських рослин 

 

Естафетні ігри між 

хлопчиками і дівчат-

ками. Гра «Гуси-

лебеді» 

  

26.05 Подорож історич-

ними сторінками 

рідного села 

Ознайомлення з пра-

вилами загартування 

організму. 

Рухливі ігри 

  

27.05 Екскурсія в ліс.  

Вікторина до те-

ми: "Рослинний і 

тваринний світ 

лісу” 

Вправи на розвиток 

всього тіла. Гра в 

футбол 

  

28.05 Ознайомлення з 

правилами без-

печного відпочин-

ку під час літніх 

канікул 

Пішохідна прогуля-

нка на стадіон. 

Мала літня олімпіа-

да 

  

29.05 Останній дзвоник. 

Святкова лінійка 

 Батьки-гості свята  
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