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ВСТУП 

На виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», 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 впродовж 2019-2020 

навчального року, відповідно до річного плану виховної роботи з учнями 

школи на 2019-2020 навчальний рік виховна робота проводилась за 

пріоритетними напрямками: національно-патріотичне виховання, 

громадянська освіта, військово-патріотичне виховання, превентивне 

виховання, фізичне виховання, художньо-естетичне виховання, духовно-

моральне виховання, профорієнтаційне навчання, виховання культури 

свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та 

реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення 

особистості. Варто зазначити, що відповідно до статті 15 п.2 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту» єдність навчання, виховання і розвитку 

учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього 

процесу.  

Виховання особистості – основна мета школи, кожного уроку, а навчання 

використовується як  засіб виховання. Особистості, яка плекає українськi 

традицiї, духовнi цiнностi, володiє вiдповiдними знаннями, вмiннями та 

навичками, здатна реалiзувати свiй потенцiал в умовах сучасного 

суспiльства, сповiдує європейськi цiнностi, готова до виконання обов’язку iз 

захисту Батькiвщини, незалежностi та територiальної цiлiсностi України.  

Сучасна українська школа має зважати на досвід європейських шкіл, брати 

на себе життєві виклики, але ні в якому разі не відступатися від своїх 

принципів та пріоритетів: виховувати від малого любов до свого, рідного, 

українського. Саме тому, педагогічний колектив ліцею впродовж 2019-2020 

навчального року працював над виховною проблемою «Формування в дітей 

та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». 

2019-2020 навчальний рік був насичений різноманітними змістовними 

заходами, тематичними лінійками, предметними тижнями, які проводилися 

згідно Плану роботи ліцею на 2019-2020 навчальний рік. Багато із заходів 

проводяться щорічно і вже стали традицією ліцею. Слід відзначити 

проведення таких заходів: 

 Свято Знань 

 Свято до Дня вчителя 

 Патріотична лінійка до Дня захисника України 

 Свято краси та інтелекту «Осінній марафон» (5-7 класи) 

 Загальношкільний захід до Дня української мови та писемності 



 Осінній бал для 8-11 класів 

 День Гідності та Свободи  

 День пам’яті жертв голодомору 32-33-х років 

 Міжнародний День волонтера 

 Спортивно-розважальне свято до Дня Збройних Сил України 

 День Святого Миколая 

 Новорічні святкування для учнів  

 Розколяда 

 День Соборності 

 День пам'яті Героїв Крут 

 Дні пам’яті Героїв Майдану 

 День рідної мови 

 День народження Лесі Українки 

 Загальношкільний захід до Шевченківських днів 

Загальношкільні лінійки завжди змістовні, насичені як історичними фактами, 

так і естетичним доповненням. Окрім такого виду інформування у ліцеї 

використовується ще робота агітаційної команди, у якій учням впродовж 5 

хвилин зачитуються цікаві факти по темі: «День Покрови», «День рідної 

мови», «День боротьби зі СНІДом», тощо. 

Цього навчального року, як і минулих років, відбулися демократичні вибори 

президента ліцею (відповідальна Паньків Т.Б.). Учні зробили свій вибір на 

користь учениці 10 класу Юрків Богдани. Богдана разом з учнівським 

самоврядуванням активно працювали впродовж 19-20 навчального року і 

традиційно брали участь не в одному проекті: 

 Організація збору коштів для онкохворих дітей; 

 Проведення благодійної ярмарки до Дня Святого Миколая; 

 Відвідини з концертною програмою до Різдвяних свят і організація 

солодких подарунків для мешканців будинку опіки при Вигодській 

лікарні; 

 Організація дискотек, тематичних вечорів. 

Національно-патріотичне виховання завжди є пріоритетним у нашому 

закладі. Виховання любові до рідної землі, поваги до традицій свого народу 

закладається ще в дитинстві. Нова українська школа спрямована навчати 

критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути 

відповідальними громадянами. Учні початкової школи беруть активну участь 

у житті ліцею, відвідують гуртки народної творчості, беруть участь у 

виступах, ярмарках, флешмобах на патріотичну тематику. У цьому 

навчальному році у ліцеї стали популярними уроки-квести, зокрема квест на 

свіжому повітрі проведений для учнів 4-х класів (Томащук О.Б., Дяків Я.Я.), 

відзначився своєю багатогранністю та інтегрованістю. Діти виконували 

танок, розгадували ребуси, читали вірші, розказували прислів’я і приказки.  



Учні 1-6-х класів полюбляють брати участь у виставках зроблених власноруч 

робіт. В ході методичної декади на тему: «Інформаційний супровід 

національно-патріотичного виховання», відбулася виставка учнівських робіт 

на тему «Національні символи України». Учнівські колективи представили 

лепбук, низку оберегів, квіткові тематичні композиції, а учасники  гуртка 

«Весела палітра» виготовили герб з петриківським розписом. 

Однією з основних тенденцій розвитку виховання в сучасній українській 

школі є пошук форм «діяльнісного патріотизму». Учні полюбляють виїзди на 

екскурсії, перегляд фільмів, вистав, зустрічі з поетами, науковцями, 

військовими та просто цікавими і творчими людьми. Старшокласники беруть 

активну участь у проектах, а у 2019-2020 навчальному році стали 

фіналістами Всеукраїнського проекту «Шкільне reality2» (Шарабуряк М.Я.). 

Саме завдяки такій груповій, командній, творчій роботі учні здобувають 

впевненість у собі, збагачують свої знання в ІТ технологіях і вчаться 

знаходити шляхи вирішення завдань. 

Питання вивчення української мови завжди стоїть в пріоритеті. День 

української мови та Всесвітній день рідної мови ліцеїсти святкують щороку. 

Написання Диктанту єдності разом із вчителями, участь у святковому 

виступі, проведення квесту до Дня рідної мови (Король О.З) свідчення того, 

що учням не байдужа мова, якою вони розмовляють, співають, чи 

переписуються у соцмережах. Учнівська молодь нашого ліцею бере активну 

участь у челенджах, до Дня вишиванки всі бажаючі мали змогу 

сфотографуватися у вишиваному вбранні та виставити фото (відео) у 

соцмережах. Підтримали ідею і вчителі ліцею. 

Слід відзначити і спортивні досягнення 2019-2020 навчального року. 

Традиційно було проведено спартакіади на першість школи з волейболу, 

баскетболу, футболу і футзалу. На організованому цьогоріч гуртку 

«Пішохідний туризм», учні удосконалювали техніку спортивного туризму, 

способи та прийоми подолання природних перешкод, вчаться страхувати 

себе від нещасного випадку, застосовувати свої вміння та навички при 

проведенні спортивно – туристських змагань, під час подорожі, тощо. Щодо 

покращення спортивного і  військово-патріотичного виховання до Дня 

Покрови і Дня Збройних сил України були проведені шкільні змагання серед 

учнів 4-х та 8-11 класів, організатори вчителі фізичного виховання Галів 

Л.В., Грушаник П.І., вчитель «Захисту Вітчизни» Семків М.М., заступник 

директора Шарабуряк М.Я. Переможці були відзначені грамотами на 

загальношкільній лінійці. Досягнення учнів школи постійно висвітлюються 

на веб-сайті http://mizunschool.ucoz.ua/ Тут також можна отримати 

найсвіжішу інформацію стосовно життя ліцею, ознайомитися з 

документацією, переглянути фото і відео матеріали. 

http://mizunschool.ucoz.ua/


З 12 березня 2020 року у зв’язку з пандемією ліцей перейшов на навчання з 

використанням дистанційних технологій. Вчителі повинні були організувати 

навчально-виховний процес за допомогою відео конференцій, чатів, 

соцмереж, тощо. Учні навчилися використовувати нові форми здачі 

домашніх робіт чи контрольних, а вчителі опанували різні методи 

викладання предмету на дистанційному навчанні: онлайн-тестування, 

проекти, фотозвіти, відеозвіти, скриншоти конспектів, презентації, есе; 

групові чи індивідуальні перевірочні роботи, з використанням Google Forms, 

інші інтерактивні завдання (на платформах: «IТ книга», «На урок», 

«Всеосвіта» (на розсуд учителя, враховуючи специфіку предмета та 

використовуючи будь-які можливі дистанційні платформи: Viber, Google 

Classrоom, Zoom, Skype, Telegram та інші). 

Під час дистанційного навчання головне було – не оцінити учнів, а навчити 

їх самостійно навчатися. Використання медіа ресурсів з метою навчання та 

виховання здобувачів освіти дозволяють розширити педагогічні можливості  

педагогів, значно покращити подання та засвоєння матеріалу, робити заняття 

максимально інтерактивними, для того, щоб гаджети використовувалися як 

інструмент.  

Новий 20-21 навчальний рік розпочинається з випробувань, зокрема через 

епідеміологічну ситуацію у світі. Виклики, які стоять перед учасниками 

освітнього процесу заставляють по новому сприймати інформацію і 

організовувати роботу ліцею. Враховуючи інформаційні матеріали, які 

надало Міністерство освіти і науки України до початку навчального року 

основними завданнями для  виховної роботи на 2020-2021 є такі: 

 формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок; 

 профілактика булінгу (цькування), кримінальних правопорушень; 

 формування в учасників освітнього процесу навиків здорового способу 

життя і запобігання  вживання алкогольних, наркотичних і 

психотропних речовин; 

 профілактична робота щодо протидії торгівлі людьми 

Ефективність процесу навчання, виховання і розвитку учнів залежить 

від спільної кропіткої роботи та зусиль всіх учасників освітнього процесу. 

Тому, педагогічним колективом ліцею було прийнято рішення, що у 2020-

2021 навчальному році ми працюватимемо над такою виховною проблемою: 

«Формування особистості, громадянина і патріота засобами 

здоров’язберігаючих технологій» 

 

 



І. Організаційні заходи 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1 Видати накази: 

Про організацію виховної 

роботи; 

Про організацію 

правовиховної  роботи; 

Про організацію 

чергування вчителів по 

школі; 

Про створення Ради 

профілактики 

правопорушень; 

Про заборону 

тютюнопаління в ліцеї; 

Про створення 

наркологічного поста; 

До 

01.09.2020 

року 

Сова О.В. 

Шарабуряк 

М.Я. 

 

2 Зібрати інформацію про 

зайнятість учнів у 

позаурочний час 

До 

10.09.2020 

року 

Класні 

керівники 

 

3 Організувати роботу 

гуртків, секцій, узгодити 

плани їхньої роботи 

До 

05.09.2020 

року 

Шарабуряк 

М.Я. 

 

4 Організувати чергування 

вчителів у всіх 

приміщеннях ліцею та на 

подвір’ї. 

До 

03.09.2020 

року 

Шарабуряк 

М.Я. 

 

5 Організувати 

провітрювання класних 

кімнат після кожного 

уроку 

Щоденно Класні 

керівники 

 

6 Організувати роботу 

учнівського 

самоврядування. 

Провести вибори 

президента школи  

До 

20.09.2020 

року 

Паньків Т.Б.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 ІІ. Організація виховної діяльності(за основними орієнтирами) 

1. Національно-патріотичне виховання  

(Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави) 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1.  Організувати 

проведення свята 

Першого дзвоника 

01.09.2020 

року 

Шарабуряк М.Я. 

Паньків Т.Б. 

 

2.  Провести перший  урок  

приділивши 

першочергову увагу темі 

любові до України 

02.09.2020 

року 

Класні керівники  

3.  Скласти план виховних 

заходів, які містять 

патріотичну, 

громадянську тематику і 

сприяти їх проведенню 

впродовж року  

До 

04.09.2020 

року 

Шарабуряк М.Я. 

Паньків Т.Б. 

Класні керівники 

 

4.  Провести традиційні 

виховні заходи: 

 Свято Знань; 

 Свято до Дня вчителя; 

 Відзначення Дня 

захисника України; 

 Онлайн марафон краси 

та інтелекту «Чарівна 

мізуняночка» (5-7 

класи); 

 Проведення святкових 

заходів до Дня 

української мови та 

писемності; 

 Відзначення Дня 

Гідності та Свободи; 

 Відзначення Дня 

пам’яті жертв 

голодомору 32-33-х 

років; 

 Відзначення 

Міжнародного Дня 

волонтера; 

 Баскетбольний турнір 

Проведення 

згідно 

Додатку 

№1 

До наказу 

№___ від 

04.09.2020 

р. 

«Про 

організацію 

виховної 

роботи в 

ліцеї на 

2020-2021 

н.р.» 

Відповідальні 

відповідно до 

плану 

загальношкільних 

заходів  

 

 

 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

між учнями 10-11 класів 

присвячений Дню 

Збройних Сил України; 

 Благодійна акція до 

Дня Святого Миколая;  

 Вивчення коляд і 

віншівок; 

 Розколяда 

 Відзначення Дня 

Соборності; 

 Відзначення Дня 

пам'яті Героїв Крут;  

 Вшанування пам’яті 

Героїв Майдану; 

 Відзначення Дня рідної 

мови; 

 Відзначення 

Шевченківських днів; 

 Відзначення Дня 

пам’яті Чорнобильської 

трагедії; 

 Відзначення Дня 

пам’яті та примирення; 

 Святкові заходи до 

Дня Матері;  

 Участь у флешмобі до 

Дня української 

вишиванки; 

 Проведення святкових 

заходів до Дня Героя;  

 Свято останнього 

дзвоника. 

5.  Залучити учнів до 

святкування і 

проведення державних 

та національних свят 

Впродовж 

року 

Класні керівники  

6.  Проводити класні 

виховні заходи з 

використанням 

Впродовж 

року 

Класні керівники  



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

національної символіки, 

сприяти розвитку 

національної свідомості 

та зростанню 

патріотичного духу 

учнів школи 

7.  Провести тематичні і 

предметні тижні:  

 Тиждень знань безпеки 

життєдіяльності; 
 Тиждень фізкультури і 

основ здоров’я; 

 Тиждень дитячої і 

юнацької книги; 

 Тиждень хімії, 

географії, біології і 

природознавства; 

 Тиждень методичної 

роботи.  
МЕТОДИЧНА ДЕКАДА  

«Дистанційне 

навчання в умовах 

карантину. Плюси і 

мінуси організації 

дистанційного 

навчання в умовах 

роботи ліцею»; 

 Тиждень української 

мови та писемності (1-

11 класи); 

 Тиждень трудового 

навчання та 

обслуговуючої праці; 

 Тиждень початкових 

класів; 

 Тиждень історії і 

правознавства; 

 Тиждень психологічної 

та соціальної роботи; 

 Тиждень методичної 

роботи: 
МЕТОДИЧНА ДЕКАДА  

«Активні методи 

навчання як основа 

підвищення 

Відповідно 

до плану 

 

 

Відповідальні 

згідно плану 

роботи 

  

 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

пізнавального 

інтересу, розвитку 

самостійності та 

формування 

компетентного учня»; 

 Шевченківська декада ; 

 Тиждень охорони 

довкілля; 

 Тиждень безпеки 

життєдіяльності та 

оздоровлення. 
8.  Проводити літературні 

інформування 

присвячені державним  

та історичним 

знаменним датам 

Впродовж 

року 

Головчак Т.В.  

9.  Проводити благодійні 

акції по збору коштів 

людям, що потребують 

допомоги, подарунків 

для мешканців 

Вигодського будинку 

опіки до Дня людей 

похилого віку, Дня 

Святого Миколая 

Грудень  

2020 року 

Паньків Т.Б. 

Учнівське 

самоврядування 

 

10.  Брати участь у 

благодійних акціях 

допомагаючи 

онкохворим дітям 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б. 

Учнівське 

самоврядування 

 

11.  Проводити патріотичні 

флешмоби з учнівською 

молоддю 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б. 

Учнівське 

самоврядування 

 

12.  Брати участь у районних 

та Всеукраїнських 

конкурсах з тематикою 

національно-

патріотичного 

виховання 

Впродовж 

року 

Вчителі школи  

13.  Залучати учнів до 

вивчення та 

розповсюдження 

автентичних традицій 

рідного краю 

(Розколяда, вертеп, 

Грудень 

2020 – 

січень 2021 

року 

Паньків Т.Б. 

Грушаник М.Ф. 

Головчак Т.В. 

Шарабуряк М.Я. 

 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

тощо) 

14.  Створити Раду з 

профілактики 

правопорушень та 

організувати її роботу 

Вересень 

2020 року 

Шарабуряк М.Я. 

 

 

15.  Скласти соціальний 

паспорт школи і 

відновити та доповнити 

списки учнів, що 

потребують протягом 

року соціального 

захисту (сиріт, 

напівсиріт, дітей під 

опікою, дітей з 

багатодітних сімей, 

неповних сімей, дітей, 

батьки яких за 

кордоном, чорнобильців, 

малозабезпечених сімей) 

До 04.09. 

2020 року 

Мельникович 

М.Я. 

Класні керівники 

 

16.  Вести контроль за 

учнями, схильними до 

правопорушень.  

Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я. 

Паньків Т.Б. 

Молнар Л.М. 

Класні керівники 

Мельникович 

М.Я. 

 

17.  Проводити засідання 

Ради профілактики 

правопорушень 

2 рази на 

семестр 

Мельникович 

М.Я.  

Молнар Л.М. 

 

18.  Періодично проводити 

зустрічі з працівниками 

ювенальної поліції та 

працівниками комісії в 

справах сім’ї і молоді 

Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я. 

Мельникович 

М.Я.  

Молнар Л.М. 

 

19.  Систематично 

контролювати 

дотримання учнями 

школи: 

- правил для учнів; 

- десяти Заповідей 

Божих; 

Впродовж 

року 

Педагогічний 

колектив 

 

20.  Організувати 

просвітницьку роботу 

для ознайомлення 

молоді із 

Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я. 

Заяц Р.М. 

Класні керівники 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

законодавством України 

21.  Спланувати роботу з 

антибулінговими 

заходами 

Вересень 

2020 року 

Шарабуряк М.Я. 

Мельникович 

М.Я.  

Молнар Л.М. 

 

22.  Спланувати роботу з 

учнями, які стоять на 

внутрішньому 

шкільному обліку 

Жовтень 

2020 року 

Класні керівники 

Шарабуряк М.Я. 

 

 

23.  Скласти план роботи 

наркологічного поста 

Вересень 

2020 року 

Дрешер Г.В.  

24.  Закріпити вчителів-

наставників та членів 

батьківського комітету 

за учнями, які стоять на 

внутрішньому  обліку 

Жовтень 

2019 року 

Шарабуряк М.Я. 

 

 

25.  Аналізувати 

міжособистісні стосунки 

серед учнів класу з 

метою корекції 

негативної поведінки 

Впродовж 

року 

Класні керівники  

26.  Відвідувати дітей з 

неблагополучних сімей, 

сімей з девіантною 

поведінкою. Складати 

акти обстежень 

матеріально-побутових 

умов проживання. 

Впродовж 

року 

Класні керівники 

Мельникович 

М.Я.  

 

 

27.  Організувати 

інформаційні бесіди з 

батьками стосовно 

навчання і поведінки 

учнів під час освітнього 

процесу 

Впродовж 

року 

Класні керівники 

 

 

28.  Провести тематичні 

місячники: 

Вересень - Безпеки 

дітей і профілактики 

дитячого дорожньо-

транспортного 

травматизму. 

Жовтень - Шкільних 

бібліотек. 

Листопад - Рідної мови.  

Впродовж 

року 

Класні керівники 

Шарабуряк М.Я. 

Молнар Л.М. 

Мельникович 

М.Я. 

Паньків Т.Б. 

Грушаник М.Ф. 

 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

Грудень - 

Громадянського 

виховання. 

Січень - Національного 

виховання. 

Лютий - 

Профорієнтаційної 

роботи.  

Березень - 

Шевченківського слова. 

Квітень - Охорони 

довкілля  і покращення 

благоустрою. 

Травень - Здоров’я і 

спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Військово-патріотичне виховання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1. 1 

 

Провести урочистий збір 

учнів 10-11 класів і 

оголосити наказ “Про 

організацію і проведення 

допризовної підготовки в 

школі у 2020-2021 

навчальному році” 

04.09. 

2020 року 

Сова О.В. 

Шарабуряк М.Я. 

Семків М.М. 

 

2. 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.  

 

З метою підвищення  

рівня знань,  спритності, 

витривалості організувати 

роботу предметних 

гуртків: 

1. «Влучний стрілець» – 

Семків М.М.; 

2.  «Загальноприкладна 

підготовка»– Грушаник 

П.І.; 

3. «Футбольний гурток»  

– Грушаник П.І.; 

4. «Пішохідний туризм» – 

Галів Л.В.; 

5. «Патріотична пісня» – 

Славський І.Р. 

6. «Вокально-хоровий 

гурток молодших 

школярів» -  Грушаник 

М.Ф. 

Вересень 

2020 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, 

Впродовж 

року 

Семків М.М. 

Шістка С.М. 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

брати участь в районних 

експедиціях, туристичних 

мандрівках по місцях 

героїчних подій 

українського народу 

Заяц Р.М. 

Класні 

керівники 

7.  Оновлювати експозиції  

шкільного музею  за 

напрямком «Герої серед 

нас» 

Впродовж 

року 

Сова Г.Я.  

8.  Залучати 

старшокласників до 

участі у гуртку «Джура» 

Згідно 

графіку 

Семків М.М. 

 

 

9.  Провести конкурс пісні та 

строю для учнів 9-11 

класів  

Жовтень 

2020 р 

 

Семків М.М. 

 

 

10.  Провести спортивні ігри 

до Дня Захисника України 

між учнями 2-4 класів, 6-

8, та 9-11 класів  

Жовтень 

20200 р 

Грушаник П.І. 

Галів Л.В. 

Паньків Т.Б. 

Шарабуряк М.Я. 

 

11.  Провести інформаційні 

лінійки з відзначення 

державних та історичних 

дат: 

- до Дня УПА; 

- до Дня Збройних Сил 

України; 

- до Дня пам’яті Героїв 

Крут; 

- до Дня пам’яті загиблих 

на Майдані та 

вшанування «Небесної 

Сотні» 

 

 

 

 

14.10.2020 

06.12.2020 

 

29.01.2021 

 

20.02.2021 

Паньків Т.Б. 

Семків М.М. 

Шістка С.М. 

Заяц Р.М. 

 

 

12.  Організувати навчання 

педагогічного персоналу з 

надання невідкладної 

швидкої домедичної 

допомоги 

Вересень 

2020 року 

Шарабуряк М.Я.  

13.  Організувати навчання 

персоналу ліцею з 

цивільної оборони  

Квітень 

2020 року 

Семків М.М. 

Кунько А.С. 

Адміністрація 

ліцею 

 

14.  Організувати проведення 

Дня ЦО і об’єктового 

тренування 

Квітень 

2020 року 

Семків М.М. 

Кунько А.С. 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

15.  Проводити виховні 

години з патріотичною 

тематикою  

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

 

16.  Організувати догляд за 

пам’ятними знаками 

загиблим воїнам  

Впродовж 

року 

Кречковська 

Л.М. 

 

17.  Організувати зустрічі з 

нашими земляками 

воїнами АТО, 

волонтерами 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б.  

18.  Провести бесіди з учнями 

на тему «Депортовані 

українці ХХ століття» 

Вересень 

2020 року 

Класні 

керівники 

 

19.  Провести зустріч з 

випускниками школи, які 

проходили чи проходять 

службу в  ЗС України 

Грудень 

2020 року 

Семків М.М. 

 

 

20.  Провести бесіди з метою 

пропаганди патріотичного 

виховання «Служба в ЗСУ 

– обов’язок кожного 

свідомого громадянина 

України» (для 

старшокласників) 

Грудень 

2020 року, 

 

Семків М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Превентивне виховання 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  Примітка 

1.  Ознайомлення учнів ліцею з 

протоколами закладу на 

період обмежувальних 

заходів у зв’язку з 

пандемією COVID–19 

Вересень 

2020 року 

 

Шарабуряк М.Я. 

Класні керівники 

 

2.  Залучення учнів до 

спортивних гуртків, секцій 

Вересень 

2020 р. 

Шарабуряк М.Я. 

Класні керівники, 

Паньків Т.Б. 

 

3.  Спланувати заходи з метою 

пропаганди здорового 

способу життя  

Вересень 

2020 року 

Класні керівники  

4.  Створити в школі Раду з 

профілактики 

правопорушень 

Вересень 

2020 р. 

Шарабуряк М.Я. 

 

 

5.  Проводити засідання Ради 

профілактики 

правопорушень 

Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я. 

 

 

6.  Провести психодіагностику з 

метою виявлення дітей 

«групи ризику» 

Вересень- 

жовтень 

2020 року 

Молнар Л.М.  

7.  Індивідуальні та групові 

консультації за результатами 

діагностик 

Впродовж 

року 

Молнар Л.М.  

8.  Провести  місячник безпеки   

дітей і профілактики 

дитячого дорожньо-

транспортного травматизму 

Вересень 

2020 р. 

Класні керівники, 

Паньків Т.Б. 

Шарабуряк М.Я. 

 

 

9.  Організувати проведення 

уроків фізичного виховання, 

природознавства, 

образотворчого мистецтва 

(за сприятливих погодніх 

умов) на свіжому повітрі 

Впродовж 

року 

Адміністрація 

ліцею 

 

10.  Організувати зустріч з 

працівниками поліції щодо 

попередження дорожньо-

транспортного травматизму 

Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я. 

 

 

11.  Провести Тиждень знань Вересень, Класні керівники, 

Лиходід Л.М. 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  Примітка 

безпеки життєдіяльності травень 

12.  Систематично поновлювати 

куток «Правознавець», 

«Наркологічний пост», «За 

здоровий спосіб життя» 

1 раз на 

місяць 

Паньків Т.Б., 

Молнар Л.М., 

Дрешер Г.В. 

 

13.  Провести День здоров’я з 

одноденним походом у гори 

1 раз на 

семестр 

Шарабуряк М.Я. 

Класні керівники 

 

14.  Залучити учнів до участі в 

конкурсах, виставках, 

виступах, змаганнях, що 

проводяться в школі і на 

районному рівні 

Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я. 

Грушаник М.Ф. 

Паньків Т.Б. 

 

 

15.  Здійснювати інформування 

учнів на тему: «Торгівля 

людьми» 

Впродовж 

року 

Молнар Л.М., 

Мельникович 

М.Я. 

 

16.  Організувати зустрічі з 

дільничним терапевтом 

Впродовж 

року 

Шарабуряк М.Я. 

Курус Т.Л. 

 

17.  Провести місячник з 

національного виховання 

Січень 

2020 р. 

Шарабуряк М.Я. 

Паньків Т.Б., 

Класні керівники 

 

18.  Залучити учнів до участі у 

проведенні  Місячника 

профорієнтаційної роботи  

Лютий  

2021 р. 

Молнар Л.М.,  

Мельникович 

М.Я. 

Паньків Т.Б. 

 

19.  Брати участь у спортивних 

конкурсах, змаганнях з 

волейболу, футболу, футзалу 

Впродовж 

року 

Грушаник П.І. 

Галів Л.В. 

 

20.  Надання соціально-

педагогічної допомоги дітям, 

які потерпають від 

насильства в родині та поза 

нею 

Впродовж 

року 

Класні керівники, 

Молнар Л. М., 

Мельникович 

М.Я. 

 

 

21.  Проводити тренінги з метою 

пропаганди здорового 

способу життя 

Впродовж 

року 

Молнар Л.М. 

Мельникович 

М.Я. 

 

22.  Провести місячник здоров’я 

і спорту  

Вересень 

2020 р. 

Класні керівники 

Галів Л.В., 

Грушаник П.І. 

 

23.  Проводити інформування 

ліцеїстів про захист від 

вірусу COVID-19  

І семестр 

2019-2020 

н.р. 

Курус Т.Л. 

Класні керівники 

 



4. Фізичне виховання 

Ціннісне ставлення особистості до себе 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1.  Призначити особу, 

відповідальну за 

координацію проведення 

інформаційних заходів з 

профілактики 

розповсюдження 

коронавірусної хвороби 

(СОVID-19), інших 

респіраторних 

захворювань 

Серпень - 

Вересень 

2020 року 

 

 

Адміністрація 

ліцею 

 

2.  Організувати роботу 

спортивних гуртків і 

секцій та гуртків 

загальноприкладної 

фізкультури 

 

Впродовж 

року 

Вчителі фізичної 

культури, захисту 

Вітчизни 

 

3.  Організувати щоденне 

прибирання і 

провітрювання класних 

кімнат та інших 

приміщень ліцею згідно 

графіку 

Впродовж 

року 

Технічний 

персонал ліцею 

 

4.  Організувати щоденне 

проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів у 

режимі дня 

Впродовж 

року 

Вчителі фізичної 

культури, ЗВ 

 

5.  Проводити бесіди з 

учнями про значення 

занять фізичними 

вправами, додержання 

рухового режиму, 

гігієнічних вимог і правил 

загартування 

Впродовж 

року 

Вчителі фізичної 

культури 

Класні керівники 

 

6.  Проводити індивідуальні 

консультації з батьками 

щодо питань фізичного 

здоров’я учнів 

Впродовж 

року 

Вчителі фізичної 

культури 

 

7.  Організувати медичне 

обстеження учнів 

Липень- 

вересень 

2020 року 

Дирекція школи 

Курус Т.Л. 

 

8.  Проводити інструктажі по Впродовж Вчителі фізичної  



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

класах з правил поведінки 

в спортивному залі, на 

спортивному майданчику 

під час проведення 

уроків, фізкультурно-

оздоровчих і спортивно-

масових заходів 

року культури, 

Шарабуряк М.Я., 

Класні керівники 

9.  Перевірити справність 

спортивного інвентарю та 

обладнання в 

спортивному залі і 

спортивному майданчику, 

про що скласти акти-

дозволи щодо їх 

використання 

До 01.09. 

2020 р. 

Комісія з 

атестації робочих 

місць,  

вчителі 

фізкультури 

 

10.  Організувати вологе 

прибирання спортивного 

залу і підсобних 

приміщень 

Щоденно 

після 2 

уроку і 

після всіх 

занять 

Кречковська Л.М.  

11.  Провести День здоров’я 

з одноденним походом у 

гори для учнів 1 – 11 

класів 

 

Вересень 

2020 року, 

Травень 

2021 року 

Галів Л.В. 

Грушаник П.І. 

Мельник І.Я. 

Класні керівники 

 

12.  Провести впродовж 

навчального року такі 

заходи і спортивні 

змагання: 

 виховні бесіди по 

класах «Своє здоров’я 

бережи сам!»; 

 змагання з 

легкоатлетичного 

кросу серед учнів 5-11 

класів; 

 змагання з баскетболу 

серед 9-11 класів; 

 змагання з волейболу 

серед 5-11 класів; 

 змагання з футзалу 

серед 8-11 класів; 

 участь у патріотичній 

грі «Джура» 

 

 

 

 

Вересень 

2020 року 

 

 

Жовтень 

2020 року 

 

Жовтень 

2020 року 

Листопад 

2020 року 

Грудень 

2020 року 

Квітень 

2021 року 

Галів Л.В. 

Грушаник П.І.  

Класні керівники 

 

 

 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

13.  Проводити інструктажі з 

безпеки життєдіяльності 

учнів напередодні 

канікул; опрацювати 

«Пам’ятку на канікули» 

Впродовж 

року 

Класні керівники  

14.  Оновлювати стенд «За 

здоровий спосіб життя» 

Впродовж 

року 

Дрешер Г.В. 

Молнар Л.М. 

 

15.  Провести зустріч з 

дільничним терапевтом 

Впродовж 

року 

Курус Т.Л.  

16.  Активізувати пропаганду 

здорового способу життя, 

соціального захисту, 

проводити профілактику 

травматизму, інфекційних 

захворювань,  

правопорушень 

Впродовж 

року 

Класні керівники 

Курус Т.Л. 

 

 

17.  Проведення 

фізкультхвилинок під час 

уроків 

Впродовж 

року 

Вчителі-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Художньо-естетичне виховання 
Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1.  Оформити учнівські кутки 

у класних кімнатах  та 

кабінетах, оновити 

інформаційні стенди 

Вересень 

2020 року 

Класні 

керівники 

 

2.  Оновлювати тематичну 

інформацію на шкільних 

стендах 

Впродовж 

року 

Шарабуряк 

М.Я. 

Дрешер Г.В. 

Заяц Р.М. 

Паньків Т.Б. 

 

3.  Залучити учнів до участі у 

патріотичних гуртках та 

гуртках художньої 

самодіяльності 

Вересень 

2020 року 

Класні 

керівники  

Шарабуряк 

М.Я. 

 

4.  Організувати екскурсії в 

музеї, театр, зустрічі з 

письменниками рідного 

краю 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники, 

Паньків Т.Б. 

Шарабуряк 

М.Я. 

 

5.  Проводити заплановані 

виховні заходи 

використовуючи нові 

форми роботи: онлайн 

висвітлення інформації на 

сайті ліцею, 

короткотривалі 

інформування 

агітбригадою, тощо 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники, 

Паньків Т.Б. 

Шарабуряк 

М.Я. 

Рудик Н.Р. 

 

6.  Провести Шевченківську 

декаду і залучити масово 

учнівську молодь до 

читання творів Шевченка 

Березень 

2021 р 

Грушаник М.Ф. 

Славський І.Р. 

вчителі-

філологи 

 

7.  Участь у тижні дитячої і 

юнацької книги 

21.09.– 

28.09.2020 

року 

Бацків В.О., 

Головчак Т.В., 

Паньків Т.Б., 

 

8.  Організувати роботу 

гуртків художньо-

естетичного циклу 

Впродовж 

року 

Славський І.Р. 

Грушаник М.Ф. 

Головчак Т.В. 

Сова Г.Я. 

 

9.  Залучати учнів до участі у 

флешмобах, зйомках відео 

для створення музичних 

кліпів 

Впродовж 

року 

Славський І.Р. 

Грушаник М.Ф. 

 

 



10.  Брати участь у конкурсах 

художньої самодіяльності 

та залучати учнівську 

молодь до розвитку вмінь 

та навичок декламувати 

вірші, співати та грати на 

народних інструментах 

Впродовж 

року 

Грушаник М.Ф. 

Славський І.Р. 

Паньків Т.Б. 

Шарабуряк 

М.Я. 

 

11.  Організовувати постановку 

і музичний супровід 

загальношкільних заходів 

Згідно плану 

впродовж 

року 

Грушаник М.Ф. 

Паньків Т.Б. 

Славський І.Р. 

 

12.  Організувати творчу 

студію для учнів, які 

грають на музичних 

інструментах 

Жовтень 

2020 р. 

Грушаник М.Ф. 

Славський І.Р. 

 

 

13.  Організовувати виставки 

стіннівок та малюнків, 

присвячених визначним 

датам календаря 

Впродовж 

року 

Сова І.П.  

Головчак Т.В. 

 

14.  Провести конкурс малюнка 

на асфальті «Світ повен 

кольорів» 

Вересень 

2020 року 

Сова І.П.  

Головчак Т.В. 

 

15.  Провести онлайн-марафон 

краси та інтелекту для 

учнів 5-7 класів «Панянка-

мізунянка» 

Жовтень 

2020 року 

Класні 

керівники 5-7 

класів 

 

16.  Організовувати 

оформлення шкільних 

приміщень до тематичних 

свят 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б. 

Відповідальний 

за свято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і 

культури засобами натуралістичної роботи  
Ціннісне ставлення особистості до природи 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1.  Прибрати територію 

довкола школи та 

пам’ятних знаків  

Впродовж 

року 

Кречковська 

Л.М. 

 

2.  Організувати проведення 

Місячника охорони 

довкілля  і покращення 

благоустрою 

Квітень 2021 

року 

Класні 

керівники 

 

3.  Організувати сортування 

сміття у ліцеї 

Впродовж 

року 

Кречковська 

Л.М. 

 

4.  Вести пропаганду 

екологічних знань 

Впродовж 

року 

Дрешер Г.В. 

Класні 

керівники 

 

5.  Провести акцію «Чиста 

школа – чисте село» 

Квітень 2021 

року 

Шарабуряк 

М.Я. 

 Паньків Т.Б. 

 

6.  Провести тиждень хімії, 

біології і природознавства 

05.10.2020 – 

12.10.2020 

року 

Вчителі 

природничо-

математичного 

циклу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Підготовка підростаючого покоління 

 до дорослого, сімейного життя 
Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1.  Проводити класні батьківські 

збори в режимі онлайн за 

допомогою ZOOM зв’язку  

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

 

 

2.  Організувати роботу батьківського 

всеобучу з таких питань: 

 Інформування стосовно 

вірусної інфекції COVID-19 

«Захисти себе сам!»; 

 «Кожна дитина – Особистість»; 

 «Основні орієнтири молоді ХХІ 

століття»; 

 «Допомога батьків в організації 

освітнього процесу» 

2 рази на  

семестр 

 

 

 

 

Сова О.В.  

Лиходід Л.М. 

Шарабуряк 

М.Я. 

Молнар Л.М. 

Торко Х.В. 

Класні 

керівники 

 

 

3.  Проводити акції милосердя для 

виховання співчуття, любові до 

ближнього в учасників освітнього 

процесу  

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

Учнівське 

самоврядуван

ня 

 

4.  Організувати онлайн-привітання 

до Дня Матері 

Травень 

2021 року 

Шарабуряк 

М.Я. 

Паньків Т.Б. 

Класні 

керівники 

 

5.  Проводити засідання членів 

батьківського комітету (згідно 

плану роботи) 

Впродовж 

року 

Дирекція 

школи 

 

 

6.  Залучати батьківський комітет до 

участі в проведенні державних та 

національних свят 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

 

7.  Проводити індивідуальні бесіди з 

батьками учнів з метою виявлення 

мікроклімату у сім’ях та 

допомагати важким сім’ям 

виправити ситуацію 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

Молнар Л.М. 

Мельникович 

М.Я. 

 

8.  Скласти план батьківського 

всеобучу 

Вересень 

2020 року 

Шарабуряк 

М.Я. 

 

 

9.  Запрошувати педіатрів, 

працівників поліції, місцевих 

Впродовж 

року 

Дирекція 

школи 

 



№ 

з/

п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

активістів на зустрічі з батьками 

10.  Взяти під контроль сім’ї, у яких  

батьки не забезпечують належного 

сімейного виховання 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

Мельникович 

М.Я. 

 

11.  Тримати тісний зв'язок з батьками 

у онлайн спільнотах, спільно 

обговорювати питання навчання і 

виховання дітей 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Професійна орієнтація та допрофільна підготовка 
Ціннісне ставлення особистості до праці 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1.  Розробити графік 

чергування вчителів та 

учнів по школі 

Вересень 

2020 року 

Шарабуряк 

М.Я. 

 

 

2.  Залучити учнів 5-11 класів 

до часткового прибирання 

класів 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

 

3.  Організувати по класах 

вологе прибирання під час 

перерв 

Впродовж 

року 

Кречковська 

Л.М. 

 

4.  Провести підготовку 

класних приміщень до 

навчання у зимовий період 

До 15 жовтня 

2020 року 

Класні 

керівники 

 

5.  Організувати зустріч з 

працівниками Долинського 

РЦЗ  

Лютий 2021 

року 

Шарабуряк 

М.Я. 

 

 

6.  Залучити учнів до 

часткового ремонту класу 

Травень – 

червень 2021 

року 

Класні 

керівники 

 

7.  Проводити екскурсії на 

підприємства області з 

профорієнтаційною метою. 

Впродовж 

року 

Адміністрація 

школи 

Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Науково-методична  робота з педагогічними кадрами 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1.  Провести засідання МО 

класних керівників 

«Визначення  основних  

напрямів  методичної 

роботи  на 2020-2021 

навчальний  рік». 

Вересень 

2020  

Шарабуряк 

М.Я. 

Класні 

керівники 

 

 

2.  Підвищення рівня знань 

педагогічних працівників 

з інформаційних 

технологій. «Навчання з 

використанням ІТ» 

Вересень 

2020 року 

Шарабуряк 

М.Я. 

Федорос О.І. 

 

 

3.  Провести анкетування 

учнів ліцею з метою 

діагностики стану 

виховної роботи закладу 

Жовтень 

2020 року 

Шарабуряк 

М.Я. 

Класні 

керівники 

 

 

4.  Надання методичної 

допомоги 

новопризначеним класним 

керівникам 

Впродовж 

року 

Адміністрація 

ліцею 

 

 

5.  Участь у тематичних 

тижнях, шкільних, 

районних та 

Всеукраїнських 

конкурсах. 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. Інноваційна діяльність 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1 Технологія виховання 

успішної особистості: 

- Діяльність учнівського 

самоврядування 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

Паньків Т.Б. 

 

 Технологія онлайн 

освіти: 

- Використання онлайн-

платформ для навчання 

Впродовж 

року 

Вчителі ліцею 

 

 

2 Проектна технологія: 

- Конкурси; 

- Творчі роботи 

Впродовж 

року 

Шарабуряк 

М.Я. 

Класні 

керівники 

 

3 Інтерактивні акції: 

- Зйомки відео уроків; 

- Участь у фотоконкурсах, 

челенджах 

Впродовж 

року 

Шарабуряк 

М.Я. 

Паньків Т.Б. 

Молнар Л.М. 

 

4 Колективні творчі 

справи. 

- Конкурси; 

- Змагання 

Впродовж 

року 

Класні 

керівники 

 

 

5 Інформаційні технології: 

Презентація роботи 

учнівського 

самоврядування 

Травень 

2021 року 

Паньків Т.Б.  

6 Виховання на основі 

системного підходу: 

Тренінгові заняття: 

Впродовж 

року 

Молнар Л.М. 

Мельникович 

М.Я. 

 

7 Педагогіка 

співробітництва: 

- Організація співпраці із 

закладами ОТГ 

Впродовж 

року 

Дирекція ліцею 

 

 

8 Здоров’язберігаючі 

технології: 

- проведення днів 

здоров’я, тижня безпеки 

життєдіяльності, випуск 

постійно діючої газети 

«За здоровий спосіб 

життя»  

Впродовж 

року 

Дирекція ліцею 

Молнар Л.М. 

Дрешер Г.В. 

 

 

 

 



V. Співпраця з органами учнівського самоврядування  
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1 Організація 

самоврядування по класах 

До 11 

вересня 2020 

року 

Класні 

керівники 

 

2 Поновлення складу 

міністерств учнівського 

самоврядування 

Вересень 

2020 року 

Паньків Т.Б. 

Учнівський 

актив 5-11 

класи 

 

3 Організація виборів 

президента школи 

Вересень 

2020 року 

Паньків Т.Б. 

Учнівський 

актив 5-11 

класи 

 

4 Проведення загально 

учнівської Конференції 

Серпань2020 

року 

Травень 

2021 року 

Паньків Т.Б. 

Учнівський 

актив 5-11 

класи 

 

5 Засідання міністерств Друга середа 

місяця 

впродовж 

року 

Голови 

міністерств 

 

6 Організація та проведення 

дня самоврядування 

Жовтень 

2020 року 

Квітень 2021 

року 

Дирекція 

школи 

Паньків Т.Б. 

Президент 

школи 

 

7 Організація та проведення 

благодійних акцій 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б. 

Президент 

школи 

 

8 Залучення учнів до 

активного відпочинку під 

час перерв 

Впродовж 

року 

Паньків Т.Б. 

Міністерство 

охорони 

здоров’я та 

спорту 

 

9 Чергування учнівського 

самоврядування  на 

перервах  

Впродовж 

року 

Міністерство 

чистоти і 

порядку 

 

10 Участь у засіданнях Ради 

профілактики 

правопорушень  

Впродовж 

року 

Міністерство 

внутрішніх 

справ 

Паньків Т.Б. 

Шарабуряк 

М.Я. 

 



11 Організація дозвілля 

школярів 

Впродовж 

року 

Міністерство 

культури і 

дозвілля 

Паньків Т.Б. 

Шарабуряк 

М.Я. 

Президент 

 

12 Допомога учням, в яких 

виникають труднощі з 

навчанням  

Впродовж 

року 

Міністерство 

освіти 

 

13 Висвітлення подій 

шкільного життя на сайті 

школи та сторінках 

місцевих газет 

Впродовж 

року 

Міністерство 

інформації 

Рудик Н.Р. 

 

14 Оформлення ліцею 

відповідно до тематики 

заходів 

Впродовж 

року 

Міністерство 

культури і 

дозвілля 

Паньків Т.Б. 

Головчак Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІ. Психологічний супровід виховного процесу 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1 Психологічна  діагностика 

учнів та учнівських  

колективів згідно  плану  

роботи. 

Впродовж 

року 

Молнар Л.М.  

2 Проведення корекційно – 

розвивальних  занять: 

 Профілактика булінгу.  

 «Безпечна школа. Маски 

булінгу»; 

 Профілактика 

насильства в сім'ї та 

навчальному закладі. 

«Скажи насильству 

«Ні!»»; 

 «Профілактика та 

подолання 

стресу»;Тренінгові 

заняття для учнів; 

 Організація  та  

проведення «Тижня 

практичної психології та 

соціальної роботи; 

 «Толерантність – крок 

до гуманізму». 

Впродовж 

року 

Молнар Л.М.  

3 Проведення тренінгових  

занять  з  формування  у  

старшокласників  навичок  

вирішення  актуальних  

профорієнтаційних  

завдань: 

- «Готуємось  до  ДПА та 

ЗНО»; 

- Проведення  

корекційних  та  

розвивальних  занять з  

метою  підготовки  учнів  

4 –х класів до  навчання  в 

5 класі 

   

 Корекційно–

відновлювальна  робота з  

учнями з  девіантною  

поведінкою 

   



4 Розробка рекомендацій 

для батьків, вчителів; 

Впродовж 

року 

Молнар Л.М.  

5 Виступи  на  батьківських  

зборах, батьківському  

комітеті, батьківських  

конференціях  та  на  

запит  адміністрації 

школи. 

1.«Як виховати більш 

впевнену в собі дитину, 12 

порад психолога»; 

2.«Що батьки  повинні 

знати про булінг»; 

3. Конференція для 

батьків першокласників 

«Дитина у шкільному 

просторі» 

Впродовж 

року 

Молнар Л.М.  

6 Консультування  батьків  

дітей,  педагогів: 

- Групові  та  

індивідуальні 

консультації  за  

результатами  

діагностик; 

- Індивідуальні  

консультації  для  учнів  

з  особистих  питань 

- Консультації для  

педагогів 

Впродовж 

року 

Молнар Л.М.  

7 Психологічний   супровід  

дітей  «групи   ризику» 

Впродовж 

року 

Молнар Л.М.  

8 Робота з обдарованими 

дітьми 

Впродовж 

року 

Молнар Л.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІІ. Внутрішкільний контроль та координація 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітка 

1 Складання плану виховної 

роботи на 20-21 

навчальний рік 

Серпень 

2020 

Шарабуряк 

М.Я. 

 

 

2 Відвідування виховних 

години класних керівників 

з метою вивчення 

педагогічного досвіду. 

Впродовж 

року 

Дирекція школи  

Класні 

керівники 

 

4 Спланувати роботу м/о 

класних керівників на 

2020-2021 навчальний рік 

До 

11.09.2020 

року 

Шарабуряк 

М.Я. 

 

 

5 Надати молодим класним 

керівникам методичну 

допомогу з ведення 

ділової документації 

До 

11.09.2020 

року 

Шарабуряк 

М.Я. 

 

 

6 Питання з виховної 

роботи заслуховувати на 

нарадах при директорові. 

Впродовж 

року 

Сова О.В.  

Шарабуряк 

М.Я. 

 

 

7 Затвердити проблемне 

питання з виховної роботи 

на 2020-2021 н.р. 

Серпень 

2020 року 

Класні 

керівники 

Адміністрація 

 

 

9 Видати підсумкові накази: 

 Про підсумки виховної 

роботи в школі за 2020-

2021 навчальний рік; 

 Про підсумки 

правовиховної  роботи в 

школі за 2020-2021 

навчальний рік; 

 Про підсумки гурткової 

роботи в школі за 2020-

2021 навчальний рік; 

 Про підсумки роботи 

бібліотеки в школі за 

2020-2021 навчальний рік  

Впродовж 

року 

Сова О.В.  

Шарабуряк 

М.Я. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VІІІ. Науково-методична  література 
 

1. Конвенція ООН про права дитини (режим доступ у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021) 

2. СТРАТЕГІЯ національно-патріотичного виховання від 18 травня 2019 

року № 286/2019 

3. Результати дослідження щодо обізнаності про ризики торгівлі людьми 

серед уразливих дітей та молоді України 

(http://iom.org.ua/sites/default/files/infographics_of_survey_key_findings-

on_ht_awareness_among_vulnerable_children_and_youth_ukr_0.pdf) 

4. Національна стратегія реформування системи юстиції щодо дітей на 

період до 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р. Ресурс доступу 

за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-

zahodiv-z-a1335r. 

5. Банк педагогічних технологій у рубриці «Корисні посилання щодо 

теми антибулінгу» 

6. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-

bulingu/21kbos.pdf 

7. Безкоштовний онлайнкурс «Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти» 

8. Календар пам’ятних дат  

 https://sites.google.com/site/sajtbibliotekaravinnikmarini/korisna-

informacia/kalendar-znamennih-i-pam-atnih-dat-2015-rik-i-pivricca 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://iom.org.ua/sites/default/files/infographics_of_survey_key_findings-on_ht_awareness_among_vulnerable_children_and_youth_ukr_0.pdf
http://iom.org.ua/sites/default/files/infographics_of_survey_key_findings-on_ht_awareness_among_vulnerable_children_and_youth_ukr_0.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf

	на 2020- 2021 навчальний рік

