 Перелік програм виховної роботи, рекомендованих науково-методичною радою КОІПОПК до використання в закладах освіти області 
№
Назва програми, автор
Автор
Тип програми
Клас 
(-и)
Інформація про схвалення
Джерело 
(де опублікована програма, розміщена на сайті)
1.	
«Школа здоров’я»

Суконнік Т.С., 
Ярич В.В. 
Програма виховної роботи
1-4
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 5
від 18.09.2008
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 305-309
2.	
«Паростки  надії» 

Самійленко Н.М. 

Програма виховної роботи
1-4
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 5
від 18.09.2008
1.	Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 309-318
2.	Початкова школа. – 2006. – № 2. – С. 46-49.
3.	
«Ключі до успіху» 

Середа Л. П. 
 
Програма виховної роботи
5-7
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 5
від 18.09.2008
1.	 Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 318-333
2.	 Сайт «Освіта. ua» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
osvita.ua/school/upbring/686/ 
4.	
«Ключі до успіху» 

Середа Л. П. 
Програма виховної роботи
8-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 5
від 18.09.2008
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 334-348
5.	
«Золоте зерно душі» 

Котлярчук Г. М.

Програма виховної роботи
6-8
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 5
від 18.09.2008
1.	Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 349-360
2.	Шкільний світ. – 2008. – Жовтень (№ 37). – С. 15-18
6.	
«Буду здоровим» 

Дударєва О.В.

Програма виховної роботи
5-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 5
від 18.09.2008
1.	Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 360-367
2.	Шкільний світ. – 2008. – Жовтень (№ 37). – С. 3-5
7.	
«У сузір’ї стати зіркою» 

Лисенко О.Є.

Програма виховної роботи
5-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 5
від 18.09.2008
1.	Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 368-381
2.	Сайт «Острів знань» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
shkola.ostriv.in.ua/publication/code-3f4762bdf5ced/list-bd57d40b26
3.	Шкільний світ. – 2008. – Жовтень (№ 37). – С. 18-22
4. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotiosnovna_shkola/0-244 
8.	
«Знайди себе» 
.
Тищенко І.В

Програма виховної роботи
9-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 5
від 18.09.2008
1.	Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 381-407
2.	Шкільний світ. – 2008. – Жовтень (№ 37). – С. 22-29
9.	
«Формуємо підвалини духовності» 

Адамець Л.О. 
Програма виховної роботи
11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 5
від 18.09.2008
1.	Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 407-414
2.	Шкільний світ. – 2008. – Жовтень (№ 37). – С. 30-32
10.	
«Джерела здоров’я».
 Карачун Я.В 

Програма виховної роботи
1-4
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 5
від 18.09.2008
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 415-423
11.	
 «Крок у життя» 

Орлова-Дахно О. 

Програма виховної роботи
1-4
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 5
від 18.09.2008
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 423-428
12.	
«Краса врятує дитячі душі» 

Йовенко Т.В.

Програма виховної роботи 
5-8
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 41
від 17.06.2008
1.	Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – С. 429-437
2.	Шкільний світ. – 2008. – Жовтень (№ 37). – С. 5-8
13.	
«Колосок» 

Тарахан О.В.
Програма виховної роботи
1-4
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 4
від 26.06.2008
1.Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2008-2009 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – С. 308-325
2.Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotipochatkova_shkola/0-111
14.	
«Від «я» до «Я» 

Пелих Л.Б.
Програма виховної роботи
5-9
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 4
від 26.06.2008
1.	Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2008-2009 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – С. 326-343
2.	Шкільний світ. – 2008. – Жовтень (№ 37). – С. 8-15
3.Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotiosnovna_shkola/0-244
15.	
«Дорога в майбутнє»  
Вегерінська С.Я.
Програма виховної роботи
10-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 4
від 26.06.2008
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2008-2009 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – С. 343-351
16.	
«Висота» 

Куриленко В.І.
Програма виховної роботи
10-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 4
від 26.06.2008
1. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2008-2009 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – С. 352-360
2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_roboti_starsha_shkola/0-253
17.	
«Ти – Людина» 

Цілик Л.В.
Програма виховної роботи
1-4
Лист Міністерством освіти і науки України 
від 21.08.08 №14/18-Г-2017
1.Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня / Укладачі: Н.В.Яременко, Ю.П.Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – Частина І. – С. 24-31
2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotipochatkova_shkola/0-111
18.
 «Я – особистість» 
Олійник Н.О.
Програма виховної роботи
1-4
Лист Міністерством освіти і науки України 
від 21.08.08 №14/18-Г-2017
1.Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня / Укладачі: Н.В.Яременко, Ю.П.Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – Частина І. – С. 32-37
2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotipochatkova_shkola/0-111
19.
  «Все задумано мудро в природі: жити всьому у мирі і згоді» 

Половинчак Н.М.
Програма виховної роботи
1-4
Лист Міністерством освіти і науки України 
від 21.08.08 №14/18-Г-2017
1.Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня / Укладачі: Н.В.Яременко, Ю.П.Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – Частина І. – С. 37-45
2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotipochatkova_shkola/0-111
20.
«Веселковий міст – діалог поколінь» 

Моргачова Л.Д.
Програма виховної роботи
1-4
Лист Міністерством освіти і науки України 
від 21.08.08 №14/18-Г-2017
1.Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня / Укладачі: Н.В.Яременко, Ю.П.Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – Частина І. – С. 45-58
2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotipochatkova_shkola/0-111
21.
 «Пізнаємо себе і світ навколо нас» 

Кравчук О.С.
Програма виховної роботи
1-4
Лист Міністерством освіти і науки України 
від 21.08.08 №14/18-Г-2017
1.Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня / Укладачі: Н.В.Яременко, Ю.П.Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – Частина І. – С. 58-68
2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotipochatkova_shkola/0-111 
22.
«Пізнати світ допоможе прекрасне» 
Стеценко О.Д
Програма виховної роботи
10-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 3
від 23.04.2009
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2009-2010 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – С. 300-314
23.
«Бути патріотом» 
Полтавцев О.Г.
Програма виховної роботи
5-9
Лист Міністерства освіти і науки України 
від 09.04.09 №1/11-2309
1.Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів / автори-укладачі: Н.В.Яременко, О.І.Боярчук, Л.В.Микитюк, Ю.П.Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – Частина ІІ. – С. 21-32
2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotiosnovna_shkola/0-244
24.
«Стань самим собою» 
Шелест П.П.
Програма виховної роботи
10-11
Лист Міністерства освіти і науки України 
від 09.04.09 №1/11-2309
1.Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів / автори-укладачі: Н.В.Яременко, О.І.Боярчук, Л.В.Микитюк, Ю.П.Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – Частина ІІ. – С. 32-37 
2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_roboti_starsha_shkola/0-253 
25.
«Основи сімейного життя» 

Васильєва В.В.
Програма факультативного курсу
10-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 7
від 26.11.2009
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК
26.
 «Майбутнє України – збереження репродуктивного здоров’я молоді» 
Мельник Н.Я.
Програма факультативного курсу
9
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №2
від 11.03.2009
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК
27.	
«У щастя людського є рівних два крила» 

Беник О.Н.
Програма виховної роботи
10-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 6
від 24.06.2010
1.Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2010-2011 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – С. 228-255
2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_roboti_starsha_shkola/0-253
28.	
«Віночок вити – життя любити» 

Федорченко Н.В.
Програма виховної роботи
1-4
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 6
від 24.06.2010
1.Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2010-2011 навчальному році. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – С. 255-288

2. Сайт "Мій кращий урок" освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotipochatkova_shkola/0-111
29.	
«Шляхи до успіху» 
Котул Г.І.
Програма виховної роботи
5-7
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 4
від 26.05.2011
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК
30.	
Інтегрована програма гармонійного розвитку особистості  
Мартиненко Л.В.
Програма виховної роботи
1-4
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 4
від 26.05.2011
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК
31.
«Зростаймо справжніми людьми» 
Яблонська Л. Б.
Програма виховної роботи
1-4
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 4
від 26.05.2011
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК
32.
«Твої успіхи – успіхи держави»

Шубіна Т. І.
Програма виховної роботи
10-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 4
від 26.05.2011
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК
33.	
«Мистецтво бути здоровим»

Пазініч Л. Б.
Програма виховної роботи
1-4
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 1
від 23.02.2012
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК
34.	
«Здоров’я дитини – багатство України» 
Кітаєва Г. В.
Програма виховної роботи
1-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 1
від 23.02.2012
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК
35.	
«Думай глобально – дій локально» 

Кучеренко Т.Б.
Програма виховної роботи
10-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК № 1
від 23.02.2012
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК
36.
«Красному роду нема переводу»
Моцак О.С.
Програма виховної роботи
10-11 
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №3
від 25.04.2013              
Сайт «Мій кращий урок» освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_roboti_starsha_shkola/0-253  
37.
«Паростки особистості майбутнього»
Левко В. М.

Програма виховної роботи
8-9
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №3
від 25.04.2013              
Сайт «Мій кращий урок» освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotiosnovna_shkola/0-244
38.
«Гармонія в собі – гармонія в суспільстві»
Мотижен С. В.
Програма виховної роботи
10-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №3
від 25.04.2013              
Сайт «Мій кращий урок» освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_roboti_starsha_shkola/0-253 
39.
«Від спалаху мрії до феєрверку звершень»
Снігур Т. О.

Програма виховної роботи
10-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №3
від 25.04.2013              
Сайт «Мій кращий урок» освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_roboti_starsha_shkola/0-253
40.
«Джерела толерантності»

Шкредова О.Л.
Програма виховної роботи
8-9
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №3
від 25.04.2013              
Сайт «Мій кращий урок» освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotiosnovna_shkola/0-244
41.
«Золоті зерна істини»
Солоденко Л.І.

Програма виховної роботи
5-9
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №3
від 25.04.2013              
Сайт «Мій кращий урок» освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotiosnovna_shkola/0-244
42.
«Бути серед людей Людиною»

Заїка Н.О.
Програма виховної роботи
5-9
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №2 
від 28.03.2013 
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» Київський обласний інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;
Сайт «Мій кращий урок» освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotiosnovna_shkola/0-244
43.
«Від зернини – до людини»
Коренюк С.А.
Програма виховної роботи
1-4
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №3
від 25.04.2013   
Сайт «Мій кращий урок» освітнього порталу КОІПОПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : HYPERLINK "http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotipochatkova_shkola/0-111" http://bestlessons.at.ua/index/programi_vikhovnoji_robotipochatkova_shkola/0-111 
44.
«Сім сходинок до успіху»
Єсюк Л.В.
Програма виховної роботи
8-9
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №2
від 27.02.2014

Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК
45.
«Витоки»
Салата В.І.
Програма виховної роботи
10-11
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №4
від 29.05.2014
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК
46.
«Зерна духовності»
Яременко Р.М.
Програма виховної роботи (ГПД)
4
Протокол науково-методичної ради КОІПОПК №4
від 29.05.2014
Обласна виставка «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» КОІПОПК








