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ЗВІТ 

Педагога - організатора про  стан виховної роботи 

в Новоселицькому ліцеї №3 

за  2021/2022 н.р. 

 

Виховна робота в Новоселицькому ліцеї №3 у  2021/2022 н.р була 

спрямована на виконання Конституцією України; Конвенцією ООН про 

права дитини, законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей»; рекомендаціями «Основні орієнтири 

виховання учнів 1 – 11 класів», наказом МОН № 641 від 16 червня 2015 року 

«Про затвердження Концепції національно – патріотичного виховання дітей і 

молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно – патріотичного 

виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно – 

патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», наказом 

МОН від 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо 

порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»,  

відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-

486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо 

безпеки і благополуччя дитини у 2021-2022 навчальному році», МОН № 768 

від 16 липня 2015 року «Про національно – патріотичне виховання в системі 

освіти» та іншими нормативно – правовими документами.  

Для поставлених завдань з виховної роботи в школі розроблений 

загальношкільний план, відповідно до цього плану складені плани роботи 

класних керівників та план методичного об’єднання класних керівників.  

Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних 

ключових ліній: 

- Робота з учнями; 

- Робота з батьками; 

- Індивідуальна робота з учнями; 

- Робота учнівського самоврядування; 

- Військово-патріотичне виховання. 

Виховна робота в І та ІІ семестрі 2021/2022 навчального року була 

направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на 

кожному з вікових етапів, на адаптацію в учнівському колективі, на 

формування демократичного світогляду та ціннісних орієнтирів, на засвоєння 

морально-етичних норм поведінки, на формування усвідомленого вибору 

здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, 

на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові 

до рідної землі, на формування правової культури, негативного ставлення до 

протиправних діянь, на розвиток учнівського самоврядування.  

Протягом року  у  Новоселицькому ліцеї №3, були проведені 

традиційні тематичні дні та тижні: 



- Свято 1-го дзвоника;  

- До «Тижня 30-ї річниці Незалежності України» за участі учнівського 

самоврядування були виготовлені святкові буклети «30 подій,що сформували 

Незалежність України», онлайн – вікторина «З любов’ю до України» 

(переможці нагороджені грамотами) ; 

- Двотижневик «Увага, діти на дорозі!», заходи присвячені безпеці 

дорожнього руху, направлені на формування основ безпечного поводження 

дітей на дорогах та вулицях міста. Різноманітною за змістом і формою була 

проведена профілактична робота з питань попередження дорожньо-

транспортного травматизму. Класними керівниками були проведені уроки з 

теми «Знання дорожнього руху - безпека вашого життя», бесіди "Я - учасник 

дорожнього руху". Вчителі початкових класів провели захід (гра – вікторина) 

«Знай  Правила дорожнього руху». Під час цих заходів учителі 

використовували різноманітні форми та методи роботи з дітьми, такі як: 

перегляд презентацій, формулювання проблемних питань, складання 

пам'яток, відгадування загадок, інсценізації, виконання практичних завдань, 

різноманітні ігри, вікторини. 

- Була організована зустріч учнів з працівниками МНС та національної 

поліції, які проводили з дітьми бесіди «Дотримання правил дорожнього 

руху,та правил пожежної безпеки». 

- Була проведена загальношкільна акція «Світлофор», учні послідовно  

змінювали колір одягу, відповідно сигналам світлофору; Акція «Пам’ятай 

знаки дорожнього руху». 

- Участь у  конкурсі «Буковинська зіронька»;  

- До Тижня спорту «Олімпійський тиждень» вчителями фізичної 

культури, були проведені спортивні естафети; 

- З нагоди річниці ратифікації Україною Конвенції ООН про права 

дитини 27 вересня 1991 року,для учнів були проведені лекції «Права 

дитини», відповідно до «Конвенції права дитини» - лектором виступив 

ювенальний прокурор Каштилян І.В.;  

- «Тиждень пам’яті захисників України». За участі учнівського 

самоврядування, була проведена акція «Сонях пам’яті»; 

- До Всесвітнього дня миру відбулась загальношкільна акція «Голуб 

миру»; тематичні виховні години на яких учням розповіли, що двадцять вісім 

років тому Генеральна Асамблея проголосила Міжнародний день миру як 

день загального припинення вогню і відмови від насильства. Цей день 

змушує нас не тільки задуматися про мир, але і зробити щось заради нього.; 

- День людей похилого віку; Була проведена акція «Допомога 

ветеранам», учителям - пенсіонерам; 

-  Святкова лінійка за участі учнівського самоврядування до Дня 

працівників освіти; були виготовлені та презентовані учителям святкові 

передбачення;  

 



- За участі вчителя історії Дроздовської С.А. відбулися заходи до Дня 

партизанської слави; Урок-реквієм до вшанування пам’яті жертв 

голокосту,подій Бабиного яру.(за участі бібліотекаря школи Дорофтей Т.А.) 

- Учні 4-А класу, створили відео-привітання до Дня батька;  

- До дня народження Василя Олександровича Сухомлинського 

відбулися відео-лекторії, бесіди про життя видатного українського 

письменника, педагога-гуманіста;  

- До 155-річчя від дня народження Михайла Сергійовича 

Грушевського, були проведені інформаційні бесіди за участі вчителів історії, 

про життєвий шлях видатного українського історика, письменника, 

громадського і політичного діяча;  

- Участь у аналітичній-методиичній нараді з питань планування 

класними керівниками виховної роботи з учнями на 2021-2022 н.р.  

- До Дня «Захисника та Захисниць», вчителями фізичної культури були 

проведені «Козацькі забави» та вчителем ЗВ  «Влучний стрілець». 

(переможці нагороджені грамотами); 

- Протягом року проведення учнівським самоврядуванням веселих 

перерв «Клич друзів – граймо разом!». 

- Проведення загальношкільного конкурсу - виставки «Космічні 

фантазії»,(переможці нагороджені грамотами); 

- Були проведені онлайн – дебати між кандидатами на посаду Голови 

ДО «Райдуга»; 

- Відбулися вибори Голови ДО «Райдуга»; визначення переможця та 

складання присяги президентом школи; 

- Вчителями української мови були проведені виховні заходи, 

вікторини, конкурси читців поезії про мову, участь у написанні 

Всеукраїнського диктанту національної єдності; 

- В рамках Всеукраїнської Декади «16 днів проти насилля», були 

проведені  заходи: 

 До Міжнародного Дня боротьби з ліквідацією насильства виховні 

бесіди «Ми проти насилля»,відео-лекторії в групи УС; 

 До Дня боротьби зі СНІДом години спілкування «Не дай СНІДу 

шанс!», акція «Червона стрічка», зустріч зі студентами меж. 

коледжу,з метою інформаційної кампанії про ВІЛ/СНІД; відео- 

лекторії в групи УС; 

 До Дня боротьби з рабством години спілкування «Протидія 

торгівлі людьми», були виготовлені буклети «Ні торгівлі 

людьми!»,відео – лекторії в групи УС;  

 До Міжнародного Дня людей з обмеженими можливостями 

виховні бесіди, відео - лекторій в групи УС про людей з 

обмеженими можливостями; 

  До міжнародного Дня волонтера бесіди «Хто такі волонтери?», 

відео – лекторій в групи УС; 



 До Міжнародного Дня боротьби з корупцією - антикорупційна 

гра «Що?Де?Коли?», відео – лекторій в групи УС;  

 До Міжнародного Дня прав людини відео – флешмоб «#Я маю 

право!» , відео – лекторії «Мої права та свободи!», виховні 

бесіди в 3-х класах «Я маю право!»;  

-  До тижня доброчесності були проведені виховні години « Що таке 

доброчесність», відео – лекторії в групи УС;  

 

- Відео-привітання від учнів 5-А класу до Всесвітнього Дня доброти.  

 

- День толерантності та терпимості, учні ознайомились з поняттям 

толерантності, ознаками толерантної людини, мали нагоду відпрацювати у 

конкретних життєвих ситуаціях модель толерантної поведінки. За участі 

учнівського самоврядування була проведена акція «Долонька толерантності», 

шкільне – інтерв’ю «Що таке толерантність?» до Міжнародного Дня 

толерантності. Проведення таких заходів у школі допомагає сформувати в 

учнів правильне уявлення щодо толерантної поведінки, виховувати почуття 

поваги один до одного, до звичаїв, традицій і культури різних народів, 

розвивати комунікативну культуру спілкування та взаєморозуміння. ; 

 

- Були проведені заходи до Всесвітнього дня дитини, акція (браслети) 

«Бережіть дітей та дитину в собі!», «Щасливий, що я - дитина!» 

- До Дня скорботи та пам’яті з нагоди відзначення роковин  

Голодомору 1932-33 років в Україні «Голгофа народних страждань». Участь 

у Всеукраїнській акції «Засвіти свічку» та акції «Незабудка Пам’яті».  

- До Дня Гідності та Свободи були проведені відео-лекторії.  Усі знову 

перегорнули сторінки історії тих подій, які назавжди змінили життя 

українського народу, згадали подвиги воїнів-захисників, які стали на захист 

інтересів свого народу та Батьківщини. Хвилиною мовчання учні та вчителі 

вшанували пам’ять тих бійців, які загинули за світле майбутнє України.; 

 

- В рамках Тижня профілактики шкідливих звичок була проведена 

зустріч з шкільною медсестрою Степанова-Гаврилюк Г.П. у 5-А та 5-Б 

класах; Виставка малюнків «Здорове харчування»(1-2 класи), «Режим дня на 

карантині»(3класи), «Правила безпеки під час карантину»(4 класи); Виховні 

години «Як зберегти своє здоров’я», «Шкідливі звички та їхній вплив»; 

Анкетування серед учнів щодо виявлення шкідливих звичок; Відео - лекторії 

для батьків про шкідливі звички(Про електронні цигарки та ВЕЙП); 

- До тижня народознавства були проведені відео – лекторії в групи УС, 

фото – виставка «З бабусиної скрині»(організована бібліотекарем школи 

Дорофтей Т.А.), вчителем українознавства  Гульпе Р.О. був проведений захід 

«Любов до України», онлайн – вікторина, до Дня української хустки фото- 

флешмоб «Українська хустка»;   

- До Дня Збройних Сил України вчителем ЗВ, Кока С.А. були проведені 

змагання «Влучний стрілець»;організована  тематична виставка, з метою 



національно – патріотичного виховання учнів, проведені бесіди, урок 

мужності та відео – лекторії в групи УС; 

- Відбулася загальношкільна виставка – конкурс «Новорічна 

композиція», (Переможці нагороджені грамотами); 

- До Дня Святого Миколая, відбулися святкові привітання зі 

смаколиками для  учнів по класам за участі УС « Святий Миколай приходить 

в гості»; (Св. Миколай вручив подарунки від батьківського комітету та 

школи);  

- Тиждень новорічно – різдвяних свят. Святкування по класам. 

Представлення відео – привітань;   

- Канікули. Відео – лекторії «Дитяча безпека дитини взимку», під час 

якого учні ознайомилися із основними правилами поведінки під час 

ожеледиці, що потрібно робити під час обмороження та багато іншого; 

- Тиждень до Дня Соборності України. Була організована тематична 

виставка,відео-лекторії в групи УС; Кучерявою С.І.  був проведений 

захід «Що означає бути  громадянином»; фото флешмоб «Разом 

сильніші», участь в онлайн вікторині, виховні години; 

- До дня пам’яті героїв Крут – тематичний  відеоряд від учнів 5-А класу; 

- День пам’яті Героїв Небесної Сотні – Акція «Ангел пам’яті»; 

- День Святого Валентина- Тематична виставка, «Пошта Валентина», 

відео-лектрії  в групи УС «Історія свята»; 

- Тиждень шани школи – Відео-привітання випускників минулих років; 

- День єдності – тематичні виховні години, браслети «Єдині та 

непоборні» виготовлені УС, створення «Ланцюга єдності» 

- Великодній тиждень – виховні години, відео-майстер класи малюнків 

та поробок по виготовленню писанки, конкурс малюнків; 

-  630 річниця першої писемної згадки про Буковину – тематичні виховні 

години, віртуальні екскурсії,відео-лекторії в групи УС, конкурс 

малюнків; 

- Декада громадянської освіти – Вчителем гром.освіти Кучерявою С.І. 

були проведені тематичні заходи у 6-х,7-х,9-х,10-х,та 11 кл. 

«Віртуальна подорож Європою», інтерактивна онлайн – лекція 

«Україна та Європейський Союз», «Європейський Союз. Цікаві 

факти»,круглий стіл «Україна на шляху до Євросоюзу». Онлайн 

зустріч з доцентом кафедри політології та державного управління 

ЧНУ ім.Ю.Федьковича , Нечаєвою-Юрійчук Н.В. Тема розмови: 

«Громадяни- основа демократичного суспільства.  

- Всесвітній день вишиванки – участь у флешмобі «Код нації» під гаслом 

«Вишиванка – духовна броня України»  

- Останній дзвоник онлайн – відео-привітання від УС та вчителів, 

виховні години; 

 

З метою національно-патріочиного виховання учнів, вшанування 

пам’яті учасників бойових дій, були проведені: бесіди, уроки мужності, 



тематичні виставки, відео – лекторії, участь у загальношкільних акціях , 

спортивне свято до Дня захисника та захисниці України. 

У навчальному закладі з учнями організовано різноманітні форми 

правового виховання. Одним із аспектів правової діяльності школи є 

профілактична робота щодо попередження скоєння злочинів і 

правопорушень неповнолітніми. З цією метою в школі працює Рада 

профілактики правопорушень, яка розглядає питання порушення 

внутрішньошкільного розпорядку, факти пропуску занять без поважних 

причин.  

Протягом року постійно здійснювався контроль за станом відвідування 

учнями школи. Проводилась просвітницька робота з питань санітарно-

гігієнічної вихованості  учнів. З метою попередження випадків травмування 

дітей сплановані та виконані заходи з профілактики ДТП, постійно 

проводяться на базі школи інструктажі та виховні бесіди для школярів.  

Одним з важливих напрямків роботи є активна участь учнівського 

самоврядування в житті школи.  

Класні керівники протягом І та ІІ семестру 2021-22 навчального року  

працювали відповідно до своїх виховних планів. Велика увага приділялась 

охороні здоров’я та запобіганню дитячого травматизму, правовому та 

національно-патріотичному вихованню. 

Також систематично на виховних годинах, круглих столах учнів 

знайомлять із профілактикою шкідливих звичок, які негативно впливають на 

здоров’я як дітей, так і дорослих. 

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що 

пріоритетними на сучасному етапі є: 

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській 

діяльності та в навчально-виховному процесі школи; 

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я 

підростаючого покоління; 

- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості; 

- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей. 

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної 

роботи використовуються такі форми: індивідуальні бесіди, винесення 

відповідних питань на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання 

класних керівників. Але є певні проблеми, над якими потрібно постійно 

працювати – це контроль з боку батьків відвідування учнями навчальних 

занять, щоб діти не пропускали їх без поважних причин. Намагатися 

залучати якомога більше дітей до участі в різних святах, виховних заходах. 

На ці питання буде звернена увага у наступному навчальному році. 

 

 

Педагог - організатор Новоселицького ліцею №3                                                  

Боднарчук Т.О. 

 

 



 

 

 


