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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 2-А, 2-Б, 4-А класів 

 

Хлопчиків - 12 

Дівчат - 18 

Сиріт -  

Напівсиріт -  

Багатодітні -  

Малозабезпечені -  

Діти ЧАЕС -  

Діти афганців -  

Неповні сім’ї –  

Правопорушники -   

Неблагонадійні сім’ї -  

Позбавлені батьківської опіки – 

 



Голянич Н.І. вихователь ГПД 3 

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. 
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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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ВЕРЕСЕНЬ 
 

Д
а
т
а

 Виховні заходи Зміст спортивної 

години, гурткова 

робота, прогулян-

ки, екскурсії 

Робота з бать-

ками, індиві-

дуальна робота 

з учнями 

Приміт-

ки 

01.09 

14р. 
День знань: 

урочиста лінійка. 

Перший урок  

    

02.09 Знайомство учнів 

між собою. 

Колективна гра 

«Як тебе звати?» 

Бесіда «Правила по-

ведінки під час за-

нять та відпочинку». 

Рухливі ігри з м'ячем 

   

03.09 Екскурсія «Моя 

школа». Хто до-

помагає мені вчи-

тися. Бесіда «Ре-

жим дня шко-

ляра» 

Ознайомлення з 

режимом роботи 

ГПД.  

Ігри за інтересами 

дітей. 

   

04.09 Година спілкуван-

ня «Кожній речі 

своє місце» 

Ознайомлення з пра-

вилами поведінки в 

їдальні. Розучування 

гри «Кіт і миша» 

   

05.09 Ігрове заняття 

«Користування 

шкільним при-

ладдям» 

Пішохідна прогулян-

ка зі спостереження-

ми за погодою. Гра в 

футбол 

   

08.09 Читання та 

обговорення 

казки «Лисиця і 

Журавель» 

Бесіда «Безпечна 

дорога до школи». 

Ігри з м'ячем 

Знайомство з 

батьками учнів, 

які будуть від-

відувати ГПД. 

Ознайомлення 

батьків з режи-

мом ГПД. 

  

09.09 

 
Ознайомлення із 

законами шкіль-

ної родини для 

української дити-

ни 

Спортивні змагання 

між класами в пара-

лелі 
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10.09 

 
Моя Вітчизна – 

Україна   

Рухливі ігри на 

свіжому повітрі 

«Передавання м'ячів 

двома руками над 

головами»  

   

11.09 

 
Година спілкуван-

ня «За що я 

люблю свій дім» 

Ігри за інтересами 

учнів. Змагання у 

спритності. 

Індивідуальне 

заняття з укр. 

мови (3 кл.). 

Букви і звуки 

  

12.09 

 
Бесіда «Знай, 

люби, бережи 

природу» 

Година спостере-

жень за життям 

живої природи.   

Ігри за інтересами 

учнів 

   

15.09 

 
Заочна подорож 

вулицями рідного 

села. Конкурс 

малюнків «Моє 

рідне село» 

Комплекс загально- 

розвиваючих вправ. 

Розучування гри  

«Дзеркало»   

   

16.09 

 
Година доброти 

«Не скупімося, 

люди, на добро» 

Рухливі ігри на 

свіжому повітрі 

   

17.09 

 
Година спілкуван-

ня «Розповіді 

дітей про сімейні 

традиції» 

Бесіда «Де небезпеч-

но гратися». 

Гра в футбол 

   

18.09 

 
Читання та обго-

ворення казки 

«Півник і двоє 

мишенят» 

Розучування гри  

«Зелена гілочка» 

Індивідуальне 

заняття з матем. 

(4 кл.). Розв’язу-

вання виразів з 

дужками 

  

19.09 

 
Хвилинка 

Чомучок «Як до 

нас зошит прий-

шов» 

Вивчення правил 

дорожнього руху. 

Гра «Світлофорик». 

Рухливі ігри  

   

22.09  Бесіда«Треба пра-

вильно харчува-

тися, щоб до ліка-

ря не звертатися»  

Розучування віршо-

ваних фізкультхви-

линок. Рухливі ігри 

на свіжому повітрі  

Бесіда з батька-

ми «Безпечний 

шлях до школи» 
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23.09 Рейд-огляд 

«Книжка — доб-

рий друг». Робота 

«книжкової лікар-

ні» в бібліотеці 

Розучування гри 

«Третій зайвий» 

   

24.09 Практичний 

тренінг з правил 

дорожнього руху 

«Дорожні знаки» 

Виконання вправ на 

розвиток уваги. Ро-

зучування гри «Від-

гадай за голосом» 

   

25.09 Бесіда «Твій 

зовнішній вигляд»  

Розучування гри 

«Квач»  

Інд. занятття з 

укр.м. (3 кл.). 

Склади речення 

за схемою 

  

26.09 Виховна година 

«Як до нас при-

ходить книга» 

Веселі естафети. 

Ігри за інтересами 

дітей 

   

29.09 Екскурсія в 

природу «Золота 

осінь». Конкурс 

на кращий букет 

тощо 

Комплекс загально-

розвиваючих вправ. 

Розучування гри 

«Дзеркало». 

   

30.09 Практичне 

заняття «День 

народження твого 

друга» 

Бесіда «Хто охай-

ний, той приєм-

ний». Розучування 

гри «Квач парами» 

Бесіди про сані-

тарно-гігієнічні 

навички школя-

ра 

  

 ЖОВТЕНЬ 
 

Д
а
т
а

 Виховні заходи Зміст спортивної 

години, гурткова 

робота, прогуля-

нки, екскурсії 

Робота з бать-

ками, індиві-

дуальна робота 

з учнями 

Приміт-

ки 

01.10 Бесіда «Хто такі 

пішоходи? 

Правила і обов'яз-

ки пішоходів»  

Комплекс загально-

розвиваючих вправ 

Розучування гри 

«Вовк в канаві» 

   

02.10 Бесіда про прави-

ла особистої гігіє-

ми. 

Спортивні змагання 

між класами в пара-

лелі. Гра в футбол 

Заняття з обда-

рованими діть-

ми.Вгадай слово 

по моделі.Заучу-
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вання скоромо-

вок 
03.10 Практичне занят-

тя «Чим зайняти-

ся у вільний час».  

Рухливі ігри на 

свіжому повітрі. Гра 

«Третій зайвий». 

   

06.10 Виховна година   

«Здоровим бути 

модно». 

Веселі естафети. 

Ігри за інтересами 

дітей 

   

07.10 Бесіда. Про що 

свідчать наші 

державні символи   

Виконання вправ на 

розвиток уваги. Ро-

зучування гри «Від-

гадай за голо-сом» 

Ознайомлення 

батьків з пам’ят-

кою «Робоче 

місце школяра» 

  

08.10 Година спілкуван-

ня «Як поєднати 

«хочу» і «пови-

нен» 

Вивчення та 

виконання вправ на 

координацію рухів. 

Гра «Відгадай за 

голосом» 

   

09.10 Хвилинка 

Чомучок «Історія 

виникнення 

зошита, олівця» 

Повторення правил 

поведінки під час 

рухливих ігор. 

Рухливі ігри на 

свіжому повітрі. 

Індивідуальне 

заняття з укр. 

мови.Вдоскона-

лення навичок 

читання 

  

10.10 Гра «Країна 

ввічливості та 

доброти». 

Рухливі ігри з м'ячем 

за вибором дітей 

   

13.10 Читання 

українських 

народних казок 

Ознайомлення з 

гімнастикою для 

очей. Ігри «Кіт і 

миша», «Третій 

зайвий» 

   

14.10 Бесіда «Я -  мале-

нький громадя-

нин». Ознайомле-

ння з Декларацією 

прав  

Розучування та вико-

нання вправ на 

саморегуляцію. 

Розучування гри 

«Хитра лисиця» 

   

15.10 

 

 

Засідання в клубі 

ввічливих «Пра-

вила поведінки у 

транспорті» 

Розучування гри 

«Пастух і вівці» 
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16.10 

 

 

 

 

 

Бесіда про прави-

ла користування 

комп'ютером та 

телевізорром. 

Шкідливість 

довгого сидіння 

перед монітором.  

Виконання вправ на 

формування 

правильної постави. 

Розучування гри 

«Вибивало» 

Індивідуальне 

заняття з матем. 

Розв’язування 

прикладів: пере-

вір додавання 

відніманням 

  

 

 

17.10 Практичне 

заняття «Служби 

101, 102, 103, 

104» 

Ознайомлення з пра-

вилами догляду за 

одягом. Гра в 

«Квача». 

   

20.10 

 

 

 

Трудова справа 

«Пташині їдаль-

ні»  

Змагання на найкра-

щого стрибуна в 

довжину. Розучуван-

ня гри «Вовк у рові» 

   

21.10 

 

 

Народні і  

державні символи 

України 

Шикування і пере-

шикування в коло. 

Рухливі ігри з м'ячем 

   

22.10 

 

 

Година спілкуван-

ня «Кого і за що 

ми називаємо 

красивими»  

Естафетні ігри між 

хлопчиками і дівчат-

ками 

Бесіда з батька-

ми про обов’яз-

ки дітей у сім’ї 

  

23.10 

 
Подорож до 

країни Королеви 

Книги 

Розучування вправ 

на координацію 

рухів. Рухливі ігри 

за вибором дітей 

Індивідуальне 

заняття з укр. 

мови. Читання 

тексту вголос 

  

24.10 Бесіда «Поспішай 

творити добро!» 

Ознайомлення з 

правилами безпечно-

го відпочинку під 

час осінніх канікул. 

Гра «Влучи в ціль» 

   

27.10 

 
Хто є патріотом 

Батьківщини      

Розучування та вико-

нання вправ на рів-

новагу.Гра в футбол 

   

28.10 

 
Інтерактивне 

заняття «Захист 

прав казкових 

героїв»  

Рухливі ігри на 

свіжому повітрі. 

Гра «Не зівай!» 

Бесіда з батька-

ми про організа-

цію безпечного 

зимового відпо-

чинку дітей 
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29.10 Конкурс «Що за 

диво ці казки!» 

(Інсценізація 

улюбленої казки)  

Гра «Тренуємо емо-

ції». Розучування 

гри «Загадай бажан-

ня»  

   

30.10 Хвилина Чомучок 

«Свята і традиції 

українського 

народу»   

Вправи на 

саморегуляцію . Ігри 

з м'ячем. 

   

31.10 Бесіда «Твої ряту-

вальники:пожеж-

на охорона, швид-

ка медична допо-

мога, міліція, ава-

рійна служба газу. 

Як повідомити 

про аварію»? 

Рухливі ігри на 

свіжому повітрі 

«Передавання м'ячів 

двома руками над 

головами». Весела 

естафета з 

предметами. 

Заняття з обда-

рованими діть-

ми.Розв’язуван-

ня задач-жартів 

  

ЛИСТОПАД 
 

Д
а
т
а

 Виховні заходи Зміст спортивної 

години, гурткова 

робота, прогуля-

нки, екскурсії 

Робота з бать-

ками, індиві-

дуальна робота 

з учнями 

Приміт-

ки 

03.11 

 
Година спілкуван-

ня «Права і 

обов'язки дітей». 

Розучування вправ 

ранкової гімнастики. 

Гра «Квач парами» 

   

04.11 Заняття з мораль-

ного орієнтуван-

ня: «З чого почи-

нається дружба і 

вміння дружити». 

Година милування в 

природі. Які зміни 

відбулися в живій та 

неживій природі?  

Бесіда з батька-

ми про роль гри 

у сімейному 

вихованні 

  

05.11 Гра «Чому світло-

фор має три 

ока?». 

Рухливі ігри на 

свіжому повітрі. Ігри 

«Дзеркало», «Третій 

зайвий ». 

   

06.11 Година громадян-

ської освіти. «Мої 

права в моїй 

школі» 

Комплекс загально-

розвиваючих вправ. 

Спортивні змагання 

з м'ячем. 

Заняття з обда-

рованими діть-

ми.Розв’язуван-

ня задач-жартів 
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07.11 Мандрівка в 

казкову країну 

шкільних речей. 

Веселі естафети. 

Ігри за інтересами 

дітей. 

   

10.11 Година спілкуван-

ня «Кого і за що 

ми називаємо 

красивими» 

Естафетні ігри між 

хлопчиками і дівчат-

ками 

   

11.11 Бесіда-роздуми 

«За щоб природа 

нам могла б подя-

кувати?». Вивчен-

ня правил поведі-

нки в довкіллі 

Прогулянка на 

свіжому повітрі. 

Спостереження за 

життям птахів. 

Гра «День і ніч» 

   

12.11 Подорож  

цікавими місцями 

нашого села 

Розучування вправ 

на створення та 

зміцнення «м'язо-

вого корсета». Ігри 

за вибором дітей 

   

13.11 Ознайомлення з 

правилами догля-

ду за кімнатними 

рослинами  

Вправи на розвиток 

уваги. 

Розучування гри 

«Учитель» 

Індивідуальне 

заняття з чита-

ння. Читання і 

обговорення 

казки «Для чого 

людині серце» 

  

14.11 Гра в 

компліменти   

Гра «Квач з присі-

данням». Змагання у 

спритності. 

   

17.11 Бесіда-роздуми 

«Чи потрібно 

берегти шкільне 

майно?» 

Ходьба, стрибки, 

швидкий біг. Гра в 

футбол 

   

18.11 Розповідь «Про 

що свідчать наші 

державні сим-

воли» 

Спортивні змагання. 

«Турнір друзів»  

 

Бесіда з батька-

ми про організа-

цію безпечного 

зимового відпо-

чинку дітей 

  

19.11 

 
Вивчаємо Декла-

рацію прав дити-

ни. 

Виконання вправ на 

рівновагу. Розучува-

ння народних ігор і 

   

 



Голянич Н.І. вихователь ГПД 13 

забав «Зайчик». 

«Подоляночка»  

20.11 Хвилинка 

Чомучок «Як 

давно вогонь слу-

жить людині» 

Розучування ігор 

«День і ніч», «Карасі 

та щука». 

Індивідуальне  

заняття з укр. 

мови.Чергування 

голосних і при-

голосних звуків 

у коренях слів 

  

21.11 Ігрове заняття 

«Виховані і 

невиховані герої 

книг»  

Вправляння м'язів 

спини, живота, верх-

нього пояса. Рухливі 

ігри  

   

24.11 Бесіда «Моя 

Вітчизна — 

Україна» 

Веселі старти між 

першими класами. 

   

25.11 Бесіда-роздуми 

«Чи добре 

злитися» 

Ходьба, стрибки, 

швидкий біг. Гра в 

футбол 

   

26.11 Бесіда «Де акура-

тність там і охай-

ність»  

Ігри за вибором ді-

тей. Година милува-

ння в природі. Які 

зміни відбулися в 

живій та неживій 

природі?  

   

27.11 Бесіда «Правила 

перегляду телепе-

редач».  

Рухливі ігри на 

свіжому повітрі. Ігри  

«Дзеркало», «Третій 

зайвий». 

Заняття з твор-

чими учнями. 

Складання і від-

гадування зага-

док про живу і 

неживу природу 

  

28.11 Робота 

«книжкової» 

лікарні  

Веселі ігри та еста-

фети між хлопчика-

ми і дівчатками  
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ГРУДЕНЬ 
 

Д
а
т
а

 Виховні заходи Зміст спортивної 

години, гурткова 

робота, прогуля-

нки, екскурсії 

Робота з бать-

ками, індиві-

дуальна робота 

з учнями 

Приміт-

ки 

01.12 Година спілкуван-

ня «Пташка мале-

нька, а й та серце 

має»  

Бесіда «Небезпека 

вживання незнайо-

мих речовин». 

Гра «Влучи в ціль»  

  

 

02.12 Читання художніх 

творів про зиму  

Бесіда «До чого 

призводять пустощі 

на льоду». Ігри 

«Учитель», «Класи»  

Бесіда з батька-

ми про дитячі 

труднощі у спіл-

куванні з одно- 

літками 

 

 

03.12 Бесіда «Усі ми 

рівні — усі ми 

різні» 

Розучування вправ 

ранкової гімнастики 

зі скакалкою.Гра 

«Не помились!»  

  

 

04.12 Бесіда «Культура  

поведінки в  гро-

мадських місцях». 

Змагання зі стрибків 

в довжину. Самості-

йні ігри дітей  

Інд. заняття з 

матем. Розв’язу-

вання задач різ-

ними способами 

 

 

05.12 Конкурс «Народ 

скаже, як зав'яже»   

Бесіда «Безпека вдо-

ма». Рухливі ігри з 

м'ячем  

  

 

08.12 Операція 

«Дружно цілий 

день працюємо, ні 

хвилинки не 

марнуємо»  

Пішохідна прогуля-

нка зі спостережен-

ням за ознаками 

зими. Ігри «Білі вед-

меді», «День і ніч». 

  

 

09.12 Відверта розмова 

«Добре там жити, 

де вміють дружи-

ти». 

Бесіда «Що можна і 

чого не можна взим-

ку?» Естафетні ігри  

  

 

10.12 Година спілкуван-

ня «У світі бракує 

на всіх доброти, 

Розучування танцю-

вальних вправ із під-

скоками.  
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бо є безпритульні 

собаки й коти»  

Гра «Подоляночка» 

11.12 Відверта розмова: 

«Бережи свої та 

шкільні речі». 

Трудовий десант. 

Розучування танцю-

вальних аеробічних 

вправ.Ігри «Зайчик», 

«Подоляночка»  

Інд. зан-ня з укр. 

м.  Вимова і пра-

вопис слів з не-

наголошеними 

«е», «и», що не 

перевіряються 

наголосом 

 

 

12.12 13.12 — День 

Андрія, розповідь 

про традиції.  

«Човниковий» біг. 

Змагання на най- 

спритнішого бігуна   

  

 

15.12 Конкурс малюн-

ків на тему «Зима-

білосніжка». 

Естафети з м'ячем.. 

Змагання у сприт-

ності. 

Бесіда з батька-

ми про організа-

цію безпечного 

відпочинку дітей 

під час Новоріч-

но-Різдвяних 

свят 

 

 

16.12 Розучування ще-

дрівок, колядок, 

засівальних 

пісень  

Конкурс на кращого 

снайпера сніжками. 

Рухливі ігри за 

вибором дітей  

  

 

17.12 Хвилинка творчо-

сті «Про щоб я 

написав Святому 

Миколаю, Діду 

Морозу» 

Комплекс  загально-

розвиваючих   вправ. 

Рухливі ігри на сві-

жому повітрі. 

   

 

18.12 Ознайомлення з 

правилами безпе-

чного відпочинку 

під час зимових 

канікул  

Рухливі ігри за 

вибором дітей  

Інд. занятня. 

Заучування 

віршиків про 

зиму 

 

 

19.12  Хвилинка Чому-

чок «Як і звідки 

до нас прийшов 

Дід Мороз. Кон-

курс на кращу но-

ворічну листівку 

Бесіда «Правила 

поведінки біля ново-

річної ялинки»  
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Проблемне питання: «Забезпечення повноцінного 

фізичного розвитку дітей та зміцнення їхнього здоров’я» 

       
 


