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ВСТУП  

Виховний процес у закладах освіти є невід'ємною складовою освітнього 

процесу і має грунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних 

цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного 

демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав 

і свобод людини громадянина відповідно до статті 15 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ. 

Закон України «Про освіту», зокрема стаття 53, визначає право здобувачів 

освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою 

ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти. 

Концепцією Нової української школи передбачено формування ціннісного 

ставлення і судження у школярів, вміння вибудовувати доброзичливі й 

толерантні стосунки із учасниками освітнього процесу. 

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними 

зусиллями всіх учасників освітнього процесу. 

Сім'я є й залишається природним середовищем для фізичного, психічного, 

соціального і духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення та несе 

відповідальність за створення належних умов для цього. Саме вона має 

виступати основним джерелом матеріальної та емоційної підтримки, 

психологічного захисту, засобом збереження й передачі з національно-

культурних і загальнолюдських цінностей наступним поколінням. 

Діяльність колективу  нашого навчального закладу націлена на виконання 

завдань щодо формування громадянина-патріота України, виховання якостей 

свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до вибору свого місця 

в житті, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, інтересів на ґрунті національної культури і традицій, виховання 

громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і 

свобод людини, готового для подальшої освіти і трудової діяльності, виховання 

в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних 

гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. 

Самоврядування – це реальний безперервний процес залучення учнів до 

суспільних справ. Маючи діючу модель учнівського самоврядування, наш ліцей  

не тільки дає знання, а й виховує людину в дусі патріотизму, вчить добру, 

порядності, відповідальності, самореалізації та соціальної активності. 

Головні завдання навчально-виховних заходів із зазначених негативних 

явищ: 

- підвищити загальний рівень правової свідомості дітей та молоді, 

-  рівень обізнаності з проблем порушення прав людини,  

- навчити моделям безпечної поведінки,  

- виховати повагу до прав та основних свобод людини, 



-  толерантне ставлення до потерпілих від насильства. 

 

Виховання учнів в позакласній роботі позитивно впливає на становлення 

особистості учнів, виводить їхні моральні уявлення за межі повсякденних 

відносин. 

В нашому навчальному закладі  розвиток учнів здійснюється через органи 

учнівського самоврядування, складовою якого є міністерства:: міністерство 

культури і дозвілля, міністерство освіти, міністерство охорони здоров я, 

міністерство інформації, міністерство внутрішніх справ,  міністерство фінансів, 

міністерство Червоного Хреста.  

Я розглядаю учнівський актив учнівського самоврядування  як форму 

творчої співпраці учнів і педагога для досягнення згуртованості учнівського 

колективу, розвитку творчих і духовних сил, громадської думки, підготовки до 

дорослого життя. 

Учнівське самоврядування є універсальною формою організаторської 

діяльності, яку можна вважати способом організації життя учнівського 

колективу та чинником творчої самореалізації особистост. Діти стають не 

спостерігачами життя, а його учасниками. Через учнівське самоврядування 

відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.  

Пріоритетного значення в нашому ліцеї набуває завдання формувати в 

учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, 

чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших 

людей), що здійснюється через систему виховних заходів, які проводяться в 

нашому навчальному закладі та соціально-політичних (свобода, демократія, 

культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, 

шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, 

відповідальність), що досягається шляхом залучення учнівського активу до 

Учнівського самоврядування 

У центрі освіти  перебуває виховання в учнів відповідальності за себе, за 

добробут нашої країни.  

У здійсненні виховного процесу ми  враховуємо такі організаційні 

орієнтири:  

 виховання не зводиться до окремих виховних занять, а триває 

безперервно: і на уроках, і на перервах, під час виховних заходів; 

 до створення виховного середовища залучається весь колектив 

ліцею – тісна співпраця педагогів, учнів та батьків; 

  у плануванні діяльності враховуємо індивідуальні нахили і 

здібності кожної дитини,  намагаємось створити  належні умови для 

їх реалізації. 



  У цьому навчальному році при плануванні та проведенні заходв 

враховуватимемо виховну проблему педагогічного колективу:  

Формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок 

У 2020-2021 навчальному році учнівське самоврядування 

здійснюватиметься через роботу учнівської ради школи, яка має на меті 

виховання творчої, соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й 

самореалізації. Таким чином, ми розглядаємо учнівське самоврядування як 

режим протікання спільного і самостійного життя, в якому кожен учень може 

визначити своє місце і реалізувати свої здібності та можливості.   

У сучасних умовах актуальною залишається проблема національного в 

цілому й національно-патріотичного виховання зокрема. На це націлюють 

освітян нормативні документи, де визначено стратегічні цілі й завдання 

виховання в особистості любові до Батьківщини, свого народу, формування 

громадянина-патріота: Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки, Концепція національно- патріотичного виховання 

дітей та молоді (2015 р.), Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України (2011р.), методичні рекомендації 

щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних 

закладах (2015 р.), методичні рекомендації з питань організації виховної роботи 

у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році, лист Міністерства освіти 

і науки України «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної 

роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2020/2021 навчальному році» 

від від 20.07.20 року № 1/9-385/ 

        Зокрема, у Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016-2020 роки зазначено: «В Україні національно-патріотичне виховання дітей та 

молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та 

суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка 

плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, 

вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного 

суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із 

захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України». 

        Особливо актуальними залишаються проблеми насильства та жорстокого 

поводження з дітьми, торгівлі людьми (в т.ч. дітьми), фізичної безпеки дитини. 

      У листі Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання 

організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини 

у 2020/2021 навчальному році» від 20.07.20 року № 1/9-385 окреслено проблемні 

питання, що потребують посиленої уваги при плануванні й організації виховної 

роботи з учнівськими колективами: 

- проблема насильства над дітьми та жорстоке поводження з ними у сім’ї й 

оточенні, розрив між поколіннями; 



- шкільний булінг; 

- питання протидії торгівлі людьми і дітьми; 

- поширення загрози серед неповнолітніх невмілого користування комп’ютером 

і зокрема Інтернетом; 

- питання профілактики девіантної поведінки, правопорушень та 

злочинності серед неповнолітніх; 

- проблема формування правової культури дітей та молоді; 

- проблема вживання алкоголю, наркотиків серед підлітків; 

- профілактика здорового способу життя та безпечної поведінки дітей та 

молоді. 

Залишається актуальною проблема формування громадянина-патріота нової 

формації, готового до розбудови незалежної України, захисту її кордонів та 

територіальної цілісності, до суспільних змін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Організація виховного процесу 

І. Національно-патріотичне виховання  

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

№ Завдання і зміст 

діяльності 

Термін 

виконання 

Хто відповідає Примі

тка 

1.  Провести  посвяту 

першокласників у ліцеїсти    

01. 09. 

2020 р. 

Сова О.В. 

Шарвбуряк М.Я. 

 

2.  Перший  урок  

 2020-2021 

 навчального року  

01.09. 

2020 р. 

класні керівники  

3.  День пам’яті жертв 

Бабиного Яру 

29.09.2020 р.  Звяц Р.М.  

4.  Патріотичний захід до  Дня 

Захисника України 

13.10.2010р. Семків М.М. 

Грушаник М.Ф. 

Паньків Т.Б. 

Шарабуряк М.Я. 

 

 

5.  Залучити учнів до 

проведення державних та 

національних свят 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б. 

класні керівники 

 

6.   Участь в Тижні української 

мови і писемності 

09.11.2020 – 

13.11.2020 

року  

Вчителі 

української мови 

та зарубіжної 

літератури, 

вчителі початкових 

класів 

 

7.  Захід до Дня української 

мови та писемності 

«Мова – душа народу» 

09.11.2020 

року 

Вчителі 

української мови, 

Грушаник М.Ф., 

Паньків Т.Б. 

 

8.  День Гідності та Свободи 20.11.2020 

року 

Дарвай С.В.  

9.  День пам’яті жертв 

голодомору  

32-33-х років  

27. 11.2020 

року 

Грушаник М.Ф.  

10.  Міжнародний День 04.12.2020 Паньків Т.Б.    



волонтера року Шарабуряк М.Я.  

Класні керівники 

11.  Участь у місячнику 

громадянського виховання 

Грудень 

 2019 року 

Шарабуряк М.Я. 

Молнар Л.М. 

Мельникович М.Я. 

Паньків Т.Б. 

Класні керівники 

 

12.  День Святого Миколая 18.12.2020 

року 

Сова-Тюшко О.В., 

Паньків О.І. 

 

13.  Участь у місячнику 

національного  виховання 

Січень  

2021 року 

Шарабуряк М.Я. 

Молнар Л.М. 

Мельникович М.Я. 

Паньків Т.Б. 

Класні керівники 

 

14.  Проведення 

загальношкільної Розколяди 

Січень  

2021 року 

Шарабуряк М.Я. 

Класні керівники 

Паньків Т.Б., 

Грушаник М.Ф. 

Славський І.Р. 

 

15.  День Соборності 22.01. 

2021 року 

Заяц Р.М., 

Паньків Т.Б. 

 

16.  День пам'яті Героїв Крут 29.01. 

2021 року 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б. 

Шістка С.М. 

 

17.  Дні пам’яті Героїв Майдану 19.02. 

2021 року 

Шарабуряк М.Я,  

Паньків Т.Б. 

Галів. С.І. 

 

18.  День рідної мови 21.02.  

2021 року 

Вчителі 

української мови 

 

19.  День народження Лесі 

Українки 

25.02. 

2021 року 

Кцунько А.С.  

20.  Літературно-музична 

композиція «Вічне слово 

Кобзаря» 

12.03. 

2021 року 

Вчителі 

української мови 

та літератури 

Шарабуряк М.Я. 

Паньків Т.Б. 

 



Грушаник М.Ф. 

Славський І.Р. 

21.  День народження  

Ліни Костенко 

19.03.  

2021 року 

Заяц Р.М..  

22.  Лінійка пам’яті  

«Чорний Чорнобиля дим» 

26.04. 

2021 року 

Вигодовванок Л.І. 

Паньків Т.Б. 

 

23.  День пам’яті та 

примирення, День 

перемоги. 

07.05. 

2021 року 

Сова Г.Я.  

24.  День Європи в Україні  17.05.  

2021  року 

Галів Л.В. 

 

 

25.  День української 

вишиванки 

 

20.05  

2021 року 

Шарабуряк М.Я. 

Класні керівники 

Паньків Т.Б. 

 

26.  Свято до дня героїв 

«Україно, молись за 

погиблих дочок і  синів!» 

21.05. 

2021 року 

Грушаник М.Ф.  

27.  Свято останнього дзвоника 28.05.2021 

року 

Шарабуряк М.Я. 

Паньків Т.Б. 

 

28.  Вести контроль за 

правопорушеннями та 

учнями, схильними до 

правопорушень. 

Систематично 

заслуховувати учнів, які 

здійснили правопорушення 

на засіданні ради з 

профілактики 

правопорушень та на раді 

учнівського 

самоврядування. 

Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я.  

Паньків Т.Б. 

класні керівники 

 

 

29.  Систематично проводити 

засідання ради з 

профілактики 

Третя середа 

місяця 

Шарабуряк М.Я,   



 

2. Військово-патріотичне виховання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1. Провести урочистий збір 

учнів 10-11 класів і 

оголосити наказ “Про 

організацію і проведення 

допризовної підготовки в 

школі у 2019-2020 

навчальному році” 

Вересень 

2020 року 

Сова О.В. 

Шарабуряк М.Я. 

Семків М.М.. 

 

2. Провести урок-лекцію для 

учнів 10-11 класів 

Конституція України та 

Закон України «Про 

загальний військовий 

обов’язок та військову 

службу»  

Вересень 

2020 року 

Семків М.М..  

3. Залучити учнів до роботи в 

гуртках з метою підвищення  

рівня знань,  спритності, 

витривалості  

Вересень 

2019 р. 

Дирекція школи, 

керівники 

гуртків 

 

 

4. Оформити по класах кутки з 

національною символікою 

Вересень 

2020 року 

Класні 

керівники 

 

5. Залучати учнів до проведення 

та святкувань державних та 

національних свят 

Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я.  

6. Продовжувати пошукову 

роботу про воїнів УПА, АТО, 

брати участь в районних 

експедиціях, туристичних 

мандрівках по місцях 

героїчних подій українського 

народу 

Впродовж 

року 

Семків М. М., 

Шістка С.М., 

Шарабуряк 

М.Я., 

класні керівники 

 

7. Активізувати роботу музею Вересень Сова Г.Я.  

правопорушень 

30.  Проводити патріотичні 

флешмоби з учнівською 

молоддю 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б. 

Учнівське 

самоврядування 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

за напрямком «Воїни АТО – 

наші земляки» 

2020 року 

8. Організувати участь учнів в 

обласній історико-

краєзнавчій експедиції “Моя 

Батьківщина - Україна”. 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

 

9. Залучати старшокласників до 

участі в районній Спартакіаді 

з військово-прикладних видів 

спорту, участі у грі «Джура» 

Згідно 

графіку 

Семків М.М.  

11. Провести свята по 

відзначенню державних та 

історичних дат: 

- до Дня УПА; 

Дня Захисника України, 

- - до Дня пам’яті Героїв 

Крут; 

- до Дня пам’яті загиблих на 

Майдані та вшанування 

«Небесної Сотні» 

 

 

 

13.10.2020 р 

 

29.01.2021р. 

 

19.02.2021р. 

 

Паньків Т.Б. 

Семків М.М. 

Шістка С.М. 

Шарабуряк М.Я, 

 

12. Провести змагання по 

стрільбі з пневматичної 

гвинтівки присвячені Дню 

Захисника Вітчизни. 

Лютий  

2021 року 

Семків М.М.  

14. Організувати проведення Дня 

ЦО і об’єктового тренування 

Квітень 

2021 року 

Кунько А.С. 

Семків М.М. 

 

15. Проводити виховні години з 

патріотичною тематикою  

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

 

16. Організувати догляд за 

пам’ятними знаками 

загиблим воїнам та 

прибирання території 

довкола  

Впродовж 

року 

Кречковська 

Л.М. 

 

17. Провести з учнями 5-11-х 

класів бесіди, присвячені 

Дню Українського козацтва.   

Жовтень 

2020 року 

Класні 

керівники 

 

18. Організувати зустрічі з 

нашими земляками воїнами 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б.  



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

АТО, волонтерами  

19. Оформлення тематичних 

виставок в бібліотеці 

присвячених державним та 

історичним знаменним датам. 

Впродовж 

року 

Бацків В.О., 

 

 

20. Провести виховні години за 

темою «Державна символіка 

України» 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

 

21. Провести зустріч з 

випускниками школи, які 

проходили чи проходять 

службу в  ЗС України, 

учасниками бойових дій на 

Сході України 

Грудень 

2020 року 

Семків М.М.  

22. Провести бесіди з теми 

«Етика і поведінка 

військовослужбовців» (для 

старшокласників) 

Грудень 

2020 року, 

лютий 2021 

року  

Семків М.М.  

23. Провести бесіди "Земляки-

національні герої, їх роль у 

боротьбі за волю» 

Травень 

2021року 

Класні 

керівники 

 

 

 

ІІ Превентивне виховання 

№ Завдання і зміст 

діяльності 

Термін 

виконання 

Хто відповідає Примітка 

1.  

 

Залучення учнів до 

спортивних гуртків, 

секцій 

Вересень  

2020 р. 

Шарабуряк М.Я.  

класні керівники, 

Паньків Т.Б. 

 

2.  Участь у місячнику 

безпеки дітей і 

профілактики 

дитячого дорожньо-

транспортного 

травматизму. 

Вересень 

2020 р. 

Шарабуряк М.Я. 

класні керівники, 

Паньків Т.Б. 

 

3.  Участь в Тижні знань 

безпеки 

02.09.2020 - Класні керівники  



життєдіяльності 08.09.2020 року 

4.  Систематично 

поновлювати куток 

«Правознавець», 

«Наркологічний 

пост», «За здоровий 

спосіб життя» 

1 раз на місяць Паньків Т.Б., 

Молнар Л.М., 

Кунько А.С. 

 

5.  Проведення Дня 

здоров’я для учнів 1-

11 класів  

Впродовж року  Галів Л.В., 

Грушаник П.І. 

 

6.  Залучити учнів до 

участі в конкурсах, 

виставках, виступах, 

змаганнях, що 

проводяться в школі і 

на районному рівні 

Впродовж року Шарабуряк М.Я. 

Паньків Т.Б. 

 

 

7.  Провести виховний 

захід до Дня 

Декларації прав 

людини 

Листопад  

2020 р. 

Паньків Т.Б.  

8.  Участь у місячнику 

громадянського 

виховання 

Грудень 

2019 р. 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б., 

класні керівники 

 

9.  Лекторій «Торгівля 

людьми – це злочин» 

Грудень 2020 р. Мельникович 

М.Я. 

 

10.  Конкурс малюнків  

«Я дитина – ось мої 

права» 

Грудень 

2020 р. 

Паньків Т.Б., 

Сова І.П. 

 

11.  Тренінг «Стоп булінг» Грудень 

2020 р. 

Мельникович 

М.Я. 

 

12.  Новорічне свято для 

8-11 клаісв 

30.12 

2020 року 

Балазюк Н.О., 

Шістка С.М. 

Паньків Т.Б. 

 

31.  Участь у місячнику 

національного 

виховання 

Січень 

 2021 р. 

Шарабуряк М.Я. 

Паньків Т.Б., 

класні керівники 

 

32.  Проводити бесіди з 

превентивного 

Впродовж року Учнівське 

самоврядування 

(Міністерство 

 



виховання внутрішніх 

справ) 

33.  Участь у проведенні  

Місячника 

профорієнтаційної 

роботи  

Лютий  

2021 р. 

Шарабуряк М.Я. 

Молнар Л.М., 

Паньків Т.Б 

Мельникович 

М.Я. 

 

34.  Проводити бесіди , 

тренінги про безпеку в 

інтернеті. 

Впродовж року Шарабуряк М.Я., 

Федорос О.І. 

Молнар Л.М., 

Мельникович 

М.Я. 

Паньків Т.Б. 

 

35.  Участь у місячнику 

здоров’я, спорту і  

профілактики 

дорожньо-

транспортного 

травматизму  

Травень 

2020 р. 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б., 

класні керівники 

 

36.  Проводити зустрічі з 

дільничним 

терапевтом 

Впродовж року Курус Т.Л. 

Шарабуряк М.Я. 

Паньків Т.Б. 

 

37.  Проводити зустрічі з 

правоохоронцями  

Впродовж року Шарабуряк М.. 

Паньків Т.Б 

Мельникович 

М.Я. 

 

38.  Проводити бесіди , 

тренінги про безпеку 

дітей у світі, про 

торгівлю людьми. 

Впродовж року Молнар Л.М., 

Мельникович 

М.Я. 

Паньків Т.Б. 

 

39.  Взяти участь у акції 

«Молодь за здоровий 

спосіб життя» 

Травень  

2021 року 

Паньків Т.Б.  

40.  Участь в Тижні 

безпеки 

життєдіяльності та 

оздоровлення 

10.05.2021 – 

17.05.2021 року 

Вчителі основ 

здоров’я, класні 

керівники 1-11 

класів 

 

41.  Проводити рейд 2 рази на   



«Урок» з метою 

дотримання учнями 

санітарно-гігієнічних 

норм 

семестр Шарабуряк М.Я,  

Паньків Т.Б. 

 

ІІІ Фізичне виховання 

Ціннісне ставлення особистості до себе 

№ Завдання і зміст 

діяльності 

Термін 

виконання 

Хто 

відповідає 

Примітка 

1.  

 

Залучення учнів до 

спортивних гуртків, 

секцій 

Вересень  

2020 р. 

Шарабуряк 

М.Я, 

класні 

керівники, 

Паньків 

Т.Б. 

 

2.  Систематично 

поновлювати куток 

«Правознавець», 

«Наркологічний пост», 

«За здоровий спосіб 

життя» 

1 раз на місяць Паньків 

Т.Б., 

Молнар 

Л.М., 

Дрешер 

Г.В. 

 

3.  Участь у Тижні 

фізкультури і основ 

здоров’я  

21.09 2020-

25.09.2020 року  

Галів Л.В., 

Грушаник 

П.І., 

Грушаник 

М.Ф., 

класні 

керівники 

1-11 класів 

 

4.  ПроПрведення  Дня 

здоров’я для учнів 1-11 

класів  

вересень 2020 р. 

травень 2021 р. 

Галів Л.В., 

Грушаник 

П.І. 

 

5.  Залучити учнів до 

участі в спортивних 

змаганнях, що 

проводяться в  ліцеї 

Впродовж року Шарабуряк 

М.Я.  

Паньків 

Т.Б. 

 



6.  Проводити вечори 

відпочинку для учнів 

5-11 класів 

Впродовж року Шарабуряк 

М.Я, 

Паньків 

Т.Б., 

класні 

керівники 

5-11 класів 

 

7.  Участь у місячнику 

здоров’я і спорту   

Травень 

2021 року 

Шарабуряк 

М.Я, 

Паньків 

Т.Б., 

класні 

керівники 

 

8.  Взяти участь у акції 

«Молодь за здоровий 

спосіб життя» 

Травень 

 2021 року 

Паньків 

Т.Б. 

 

9.  Участь в Тижні 

безпеки 

життєдіяльності та 

оздоровлення 

10.05.2021 – 

17.05.20210року 

Вчителі 

основ 

здоров’я 

Класні 

керівники  

1-11 класів 

 

10.  Проводити активний 

відпочинок учнів під 

час перерв 

Щоденно  Паньків 

Т.Б., 

Вчителі 

фізичної 

культури 

 

 

ІV Художньо-естетичне виховання 

Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва 

№ Завдання і зміст діяльності Термін 

виконання 

Хто відповідає Примітка 

1.  Перевірити та оцінити 

естетичне оформлення 

класних кімнат  та кабінетів 

Вересень 

2020 року 

 

Шарабуряк М.Я, 

 

 

2.  Організувати  та провести 02.10. Паньків Т.Б  



День самоврядування та 

День вчителя 

2020 року Балазюк Н.О.,  

Шістка С.М. 

3.  Участь  у Тижні  дитячої і 

юнацької книги 

 

28.09.2020 – 

02.10.2020 

року  

Бацків В.О.,  

Головчак Т.В., 

Паньків Т.Б. 

Класні керівники 

 

4.  Участь в Тижні української 

писемності та мови 

09.11.2020 – 

13.11.2020 

року  

Вчителі української 

мови і л-ри, світової 

л-ри, вчителі 

початкових класів 

 

5.  Свято  рідної мови 19.02. 

2021 року 

Вчителі-філологи 

 

 

6. 3

. 

День народження  

Лесі Українки 

25.02. 

2021 року 

Кунько А.С.  

7.  Участь Шевченківській 

декаді  

04.03.2021 – 

12.03.2021 

року 

Вчителі-філологи 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б. 

класні керівники 

 

8.  День народження Ліни 

Костенко 

19.03. 

2021 року 

Заяц Р.М.  

9.  Організувати виставку 

малюнків  «Весна- пора 

красна» 

Квітень 

 2021 року 

Сова І.П.,  

Головчак Т.В., 

Паньків Т.Б. 

 

10.  Взяти участь у творчому 

звіті школи, присвяченому 

Дню матері 

09. 05.2021 

року 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б., 

Грушаник М.Ф, 

Славський І.Р. 

 

11.  Організовувати постановку і 

музичний супровід 

загальношкільних заходів 

(додаток) 

Згідно плану 

впродовж 

року 

Грушаник М.Ф., 

Славський І.Р. 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б. 

 

12. 5

. 

Організовувати виставки 

стіннівок та малюнків, 

присвячених визначним 

датам календаря 

Впродовж 

року 

Сова І.П., 

Головчак Т.В.  

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б. 

 

13. 7
Продовжувати вести літопис 

Впродовж Паньків Т.Б.  



. життя класів та школи року класні керівники 

14. 8

. 
Випуск плакатів-вітань до 

Дня Вчителя та 8 Березня 

Жовтень 

2020р. 

березень 

2021 р. 

Сова І. П.  

Паньків Т.Б. 

 

15. 9

. 

Організовувати оформлення 

сцени та актового залу до 

шкільних свят 

Впродовж 

року 

Сова І.П. 

Паньків Т.Б. 

Відповідальні за 

свято 

 

 

 

V Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури 

засобами натуралістичної роботи  

Ціннісне ставлення особистості до природи 

№ Завдання і зміст 

діяльності 

Термін 

виконання 

Хто відповідає Примітка 

1.  Залучення  учнів до 

озеленення класу (школи) 

Вересень 

2020 року 

Паньків Т.Б., 

класні керівники 

 

2.  Провести виставку  

малюнків «Неповторність 

Мізунського краю» 

Жовтень 

2020 року 

Сова І. П. 

 Головчак Т.В. 

Паньків Т.Б. 

 

3.  Участь у проведенні Тижні   

охорони довкілля 

12.04.2021 – 

16.04.2021 

року 

Вчителі МО 

природничо-

математичного 

циклу 

 

4.  Участь у проведенні 

Місячника охорони 

довкілля і покращення 

благоустрою 

Квітень 

2021  року 

Дрешер Г.В. 

Класні керівники 

1-11 класів 

 

5.  Провести акцію «Квіти для 

шкільної клумби» 

Квітень 

2021 року 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б., 

Класні керівники 

 

6.  Провести акцію «Чиста 

школа – чисте село» 

Квітень 

2021 року 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б. 

 

7.  Систематично залучати 

учнів до прибирання 

території школи 

Впродовж 

року 

Сова І.П. , 

Паньків Т.Б. 

 



 

VІ Підготовка підростаючого покоління 

 до дорослого, сімейного життя 

Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей 

№ Завдання і зміст діяльності Термін 

виконанн

я 

Хто відповідає Приміт

ка 

1. Поновлювати стенд пошани 

учасникам АТО-жителів  села 

Старий Мізунь 

Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б. 

 

2. Провести виховні бесіди про роль 

сім’ї, родини. 

Вересень-

жовтень 

2020 року 

Класні керівники  

3. Здійснити благодійний акці. Для 

мешканців Будинку опіки при 

Вигодській міській лікарні 

Жовтень 

2020 року 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б.. 

 

4 Свято до Дня матері 09.05. 

2021 року 

Класні керівники 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б. 

Грушаник М.Ф. 

Славський І.Р. 

 

6. Здійснювати  благодійні акції. Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я, 

класні керівники, 

Паньків Т.Б. 

 

 

VІІ Професійна орієнтація та допрофільна підготовка 

Ціннісне ставлення особистості до праці 

№ Завдання і зміст діяльності Термін 

виконання 

Хто відповідає Примі

тка 

1. Організація чергування учнів по 

школі 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б. 

Міністерство чистоти 

і порядку 

 

2. Проведення по класах операції 

«Урок» 

1 раз на 

місяць 

Паньків Т.Б. 

Міністерство чистоти 

і порядку 

 



3. Контроль за  дітьми,  які без 

поважних причин не відвідують 

школу; інформувати  батьків про 

пропуски навчальних занять їх 

дітьми; щомісячно до 25 числа 

подавати інформацію у відділ освіти 

про дітей, які прогулюють 

навчальні заняття 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б., 

Торко  Х .В. 

класні керівники 

 

4. Систематично вести облік 

відвідування учнями школи на 1-му 

та 6-му уроці 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б. 

Торко  Х .В. 

класні керівники 

 

5. Скласти та поновлювати списки 

учнів, які постійно пропускають 

уроки 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б., 

класні керівники 

 

6. Організація самоврядування у 

класах і у ліцеї 

Вересень 

2020 р. 

 Паньків Т.Б., 

 класні керівники 

 

7 Залучення учнів до прибирання 

території шкільного подвір’я  

Жовтень, 

2020р., 

квітень 2021. 

Паньків Т.Б., 

Міністерство чистоти 

і порядку 

 

8 Участь в Тижні трудового навчання 

та обслуговуючої праці 

23.11.2020 – 

27.11.2020 

року 

Сова І.П. 

класні керівники 

 

9. Провести трудовий десант з 

впорядкування території школи та 

пам’ятних місць села. 

Осінь, весна Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б., 

класні керівники 

 

10. Проводити зустрічі з працівниками 

Долинського центру зайнятості  

Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я, 

Паньків Т.Б., 

Мельникович М.Я. 

 

11 Оформлення інформаційної вітрини 

«Сучасні професії та їхній попит на 

ринку праці» 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІІІ Науково-методична  література 

 

1. Посібник«Професійне самовизначення старшокласників в умовахо 

світнього округу» (автори: О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. 

Пархоменко, З. В. Охріменко, Л. І. Гриценок; за ред. О. Л. Моріна);  

2. Методичний посібник «Психосоціальна підтримка дітей 9-12 років «Знаю. 

Можу. Роблю» (автори: Ю. А. Луценко, М. І. Семенова);  

3. «Сімейні цінності Василя Сухомлинського: тематичний збірник статей» 

(укладачі: Л. В. Корецька, В. І. Пріт, С. А. Ємельяненко, Л. П. Царик, Н. К. 

Наумова);  

4. Посібник «Управління процесом формування ділових якостей старшої 

школи» (автор: Л. А. Мартинець);  

5. Навчально-методичний посібник «Будуємо майбутнє разом»: програма 

профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді» (за 

заг. ред. Т. В. Журавель, М. А. Снітко);  

6. Комплект: програма тренінгових занять для підлітків «Вибір до змін» та 

робочий зошит «Володар думок» (автори-упорядники: Т. В. Журавель, Н. 

М. Строєва).  

7. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-

2020 роки,  

8. Концепція національно- патріотичного виховання дітей та молоді (2015 р.),  

9. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України (2011р.),  

10. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах (2015 р.),  

11. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних 

закладах у 2020/2021 навчальному році, лист Міністерства освіти і науки 

України «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи 

щодо безпеки й благополуччя дитини у 2020/2021 навчальному році» від № 

1/9-385 від 20 липня 2020 рок. 

12. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України 

від 20.07.20 року № 1/9-385. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІХ. Співпраця з органами учнівського самоврядування 

При ліцеї діє учнівське самоврядування.  

 Учнівське самоврядування - організація учнів навчального закладу, яка 

забезпечує право і надає можливість у межах Статуту здійснювати регулювання 

й управління значною частиною громадських справ, які належать до їхньої 

компетенції в інтересах учнів навчального закладу  

Мета:  

 формування в дітях почуття господаря закладу освіти, участь у вирішенні 

важливих справ шкільного життя, вміння співпрацювати на принципах 

партнерства, відкритості, демократизму; 

 

Завдання:  

 Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, реалізовуватися на 

благо собі, ровесникам, ліцею, родині, Батьківщині та народові України; 

 Формувати почуття відповідальності, свідомого ставлення до участі у 

вирішенні важливих справ учнівського життя, оволодіти наукою 

управління. 

Вищим органом є збори. Головою учнівського колективу є Президент 

ліцею 

Х. Робота з класними керівниками та вихователем 

 

У ліцеї діє методичне об’єднання класних керівників. В минулому році було 

проведено ряд засідань, на яких обговорювалися теоретичні питання щодо  

форм і методів виховання учнів. Проводились відкриті виховні години. Значна 

увага приділялась правовому вихованню учнів. Учнівське самоврядування і 

педагог-організатор тісно співпрацює з класними керівниками, спільно 

готуються загальношкільні свята, вечори, конкурси, заходи, звіти. Кожний 

класний керівник працює над певною проблемою свого класу. Вони 

запрошуються на засідання учнівської ради ліцею. 

ХІ.  Взаємодія з батьками та громадськістю. 

Під час проведення виховних заходів систематично залучаються батьки. 

Доброю традицією в нашому навчальному закалді є проведення Дня відкритих 

дверей (остання п’ятниця місяця). При ліцеї діє батьківський всеобуч, до якого 

входять батьки учнів 1-11 класів. Ведуться особисті бесіди з батьками, в яких 

виникають певні труднощі у вихованні дитини. 

 У ліцеї проводяться загальношкільні батьківські збори (1 раз на семестр) 

та класні збори (2 рази на семестр). Проводяться рейди в сім’ї учнів, схильних 

до правопорушень.  

 Батьки та громадськість села залучаються до ремонту класних кімнат. 

Вкінці навчального року проводиться звіт перед батьками та громадськістю 

села, присвячений Дню матері. 



 

ХІІ.  Самоосвіта 

- Участь в методичних декадах навчального закладу; 

- Участь у вебінарах; 

- Проходження курсів підвищення педагогічної майстерності при Івано- 

Франківському ОІППО 

- Використання інтернет-джерел; 

- Опрацьовування педагогічних новинок та  періодичних видань: 

«Позакласний час», 

Освіта», 

«Шкільний світ», 

«Шкільна бібліотека» та інші 

 

 


