
Підсумки виховної роботи за І семестр 2020-2021 навчального року. 

Діяльність педагогічного колективу гімназії упродовж І семестру 2020-

2021 навчального року була спрямована на реалізацію таких завдань виховного 

спрямування: 

1. Профілактика правопорушень серед дітей та учнівської молоді. 

Були проведені заходи щодо запобігання протидії торгівлі людьми, зокрема: 

акція «16 днів проти насильства», були виготовлені та розроблені тематичні, 

інформаційні банери «Не зіпсуй майбутнє! Стоп насильство!», «Будь 

обережний! Жертвою торгівлі людьми може стати кожен!», «Твій безпечний 

шлях до мети», поширена інформація через засоби цифрового зв’язку (Viber) 

для учнів та батьків на тему «Як запобігти торгівлі людьми», проведені години 

спілкування морально-етичного спрямування: «Як подолати конфлікт?», «Твоя 

інформаційна безпека» тощо. Була проведена робота психолога з профілактики 

правопорушень «Ми проти наркотиків» з учнями гімназії. Активно долучились 

органи учнівського самоврядування до проведення інформаційних і культурно- 

просвітницьких заходів з питань попередження насильства в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми: - випуск стіннівок, буклетів. Акція «Ця рука ніколи не 

вдарить!».  

2. Підготовка підростаючої молоді до дорослого сімейного життя 

(створення так званих «Трикутників: учні – батьки – педагоги», проведення за 

допомогою засобів цифрового зв’язку тренінгів батьківської ефективності та 

взаємодії, батьківських зборів разом з дітьми (онлайн)). 

 Проведена просвітницька робота серед батьків за допомогою цифрових 

технологій щодо протидії сексуального насильства серед дітей та перегляд 

мультфільму «Розкажи дорослому, якому ти довіряєш». (5-9 кл) та онлайн-

батьківські збори допомогою сервісу Google Meet та Zoom «Запобігання 

негативним звичкам підлітків. Вплив алкоголю та тютюну на організм дитини. 

Модна звичка «парити» - що це?» та «Організація дозвілля підлітків в умовах 

COVID-19». Також, були зібрані згоди батьків на розміщення фото та 

відеоматеріалів дітей на офіційному сайті та офіційній сторінці гімназії у 

соціальних мережах.  

В рамках співпраці з ГО «Нове життя» була проведена година спілкування 

«Здоровий спосіб життя. Дізнайся більше про ВІЛ/СНІД» (7,10 класи). На усіх 

паралелях 5-11 класів були проведені класні збори на тему «Поважай себе і 

оточуючих». Був проведений Тиждень права «Знаю свої права та обов’язки» в 

рамках якого були проведені тематичні години спілкування, Індивідуальні 

проекти. « Конституція України: вивчаємо, знаємо, користуємося» , відбувся 

захист курсових робіт на тему «Права дитини в сім’ї», « Правове становище 

жінок часів козацької держави» тощо. 

З метою пропагування здорового способу життя, профілактики негативних 

тенденцій у молодіжному середовищі на базі гімназії  організовано роботу 

спортивного гуртка «Сила та спритність» (баскетбол), військово-патріотичних 

«Юні пластуни» «Джура», хореографічного «Сузір’я». Проведені години 



спілкування на усіх паралелях 5-11 класів «Здорове харчування – запорука 

здоров’я». Онлайн консультація адміністрації гімназії та організаторів 

харчування з питання вітамінізації страв у їдальні закладу під час осінньо-

зимового періоду. У вересні була проведена товариська зустріч  по волейболу, 

між юнаками 3*3 по баскетболу, весела естафета для 5,6 класів, першість 

гімназії  по міні-футболу, легкої атлетики між збірними командами 9-11класів,  

присвячена Дню ФК і спорту. У жовтні проведена гра «Нумо, хлопці!» 

3. Патріотичне виховання (реалізація патріотичних проектів 

(щомісяця); формування ціннісних ставлень особистості до суспільства і 

держави). Були проведені перші уроки на тематику присвячену Україні та 

патріотичному вихованню. До Дня Гідності і Свободи були проведені на усіх 

паралелях заходи: «День Гідності і Свободи. Не забуваймо, пам’ятаймо!», 

«День Гідності і Свободи. Революція Гідності», «Герої не вмирають!», «У їхніх 

серцях жила Україна», у бібліотеці проведена виставка художньої літератури 

«Я живу в такій країні, де Дніпро міцний реве, де народ завжди єдиний й 

визнання є світове!» тощо. З нагоди відзначення 75 річниці визволення України 

від фашистських загарбників була проведена робота: 

№ Клас Форма проведення Назва заходу Дата 

проведення 

1 Гурток «Вишиванка» 

С.СНІЖКО 

Виставка робіт 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва  

 

 «Я  живу у 

вільній 

країні – 

Україні!» 

21-

25.10.2020 

2 Бібліотека  

О.ДАНИЛЕНКО 

Виставка художньої 

літератури 

«Україна в 

полум’ї 

війни» 

21-

25.10.2020 

3 Гурток «Юний 

екскурсовод» 

Т.МАСЛЮКОВСЬКА 

 Краєзнавчо-

пошукова розвідка  

«Часи 

пройшли, 

роки минули, 

та ми героїв 

не забули!» 

 

23.10.2020 

4 7-А 

 

Урок історичної 

правди ,вчитель 

історії  

МАСЛЮКОВСЬКА 

Т.М. 

 «Збережемо 

пам'ять про 

подвиг» 

23.10.2020 



5 7-Б 

 

Урок історичної 

правди ,вчитель 

історії  

МАСЛЮКОВСЬКА 

Т.М. 

 «Збережемо 

пам'ять про 

подвиг» 

23.10.2020 

6 10-А 

Т.МАСЛЮКОВСЬКА 

Інформаційна 

бесіда 

««Допоки 

пам'ять в 

серці не 

згасає»» 

23.10.2020 

7 10-Б 

Л.ВОРОНОВСЬКА 

Інформаційна 

бесіда 

««Допоки 

пам'ять в 

серці не 

згасає»» 

23.10.2020 

 11-А 

Ю.ГАВРИЛЮК 

Інформаційна 

бесіда з 

презентацією 

««Правда 

про етапи 

визволення 

України від 

фашистських 

загарбників»  

24.10.2020 

 11-Б 

Л.ЖУК 

Інформаційна 

бесіда з 

презентацією 

««Правда 

про етапи 

визволення 

України від 

фашистських 

загарбників»  

24.10.2020 

Заходи 

по відзначенню Дня захисника України 

№

 з/п 

Назви заходів Термін 

виконання 

Відповідальн

і за виконання 

1 Інформаційно-просвітницькі та культурно-освітні заходи за участі 

військовослужбовців та учасників АТО: 

1.1 Урок мужності. Зустріч 

з представниками в/ч 3045 

09.10 ВОРОНОВСЬКА 

Л.С. 

1.2 Конкурсно-розважальна 

програма «Нумо, хлопці-

13.10.2020 ГАВРИЛЮК Ю.С. 



козаки» 

1.3 Година спілкування 

«Козацькому роду нема 

переводу» 

13.10.2020 

02.10.2020 

БАНАЦЬКА Н.О. 

СІЛЬМАН Л.А. 

1.4 На скрижалях історії 

«Крізь століття…» 

09.10.2020 МАСЛЮКОВСЬК

А Т.М. 

2 Участь у Всеукраїнській 

дитячій акції «Напиши листа 

захиснику України» (5-11 

класи) 

Жовтень-

листопад 2020 

Класні керівники 

5-11 класів, вчителі 

української мови, 

малювання, 

трудового навчання 

3 Випуск інформаційних 

вісників про історичні 

перемоги українців у боротьбі 

за здобуття державності, 

незалежності та 

територіальної цілісності 

України (10 класи) 

До 14 

жовтня 2020 року 

МАСЛЮКОВСЬК

А Т.М., гурток 

«Юні 

екскурсоводи» 

4 Організація тематичної 

книжково-ілюстративної 

виставки, приуроченої Дню 

захисника України 

12-

16.10.2020 

ДАНИЛЕНКО О.І., 

ГУТНИК М.М. 

5 Квест «Козацькі забави» 13.10.2020 ПЕЧОНЧИК Н.П. 

6 Акція «Ліки для воїнів 

АТО» 

До 

18.12.2020 

«Авангард», 

педагогічний 

колектив 

7 Розміщення інформації 

на сайті гімназії 

Упродовж 

вересня-

листопада 2020 

року 

МАЦІЄВСЬКА 

Н.П. 

ВОЛОНТЕРСТВО 

Заходи по підтримці і допомозі бійцям АТО у 2020 році 

№

 № 

Форма заходу Надана адресна 

допомога / вартість 

Примітки 

/ дата 



з/п допомоги проведення 

11 Перший урок на тему: 

«Україна – єдина країна 

 02.09.2020 

2 Участь в акції «Прийміть 

Новорічні вітання» (малюнки, 

вироби) 

Передані 

волонтерам 

Грудень 

2020 

3 Для дітей та пристарілих, 

які проживають у зоні АТО. Збір 

речей. 

Передані 

волонтерам 

Грудень 

2020 

4 «Привіт із дому!» - акція в 

підтримку воїнів АТО (збір 

продуктів та речей першої 

необхідності, відправка їх через 

волонтерські організації міста)  

Передані 

волонтерам 

Вересень – 

жовтень 

2020 

5 Збір одягу та речей першої 

необхідності для воїнів АТО 

Передані 

волонтерам 

Грудень 

2020 

6 Збір одягу, продуктів, 

коштів та речей першої 

необхідності для дітей-сиріт зони 

АТО 

Передані 

волонтерам (Бобрук 

Г.О.) 

 

Грудень 

2020 

 

4. Допомога у навчанні (допомога учням 5-6-х класів навчатися 

самостійно здобувати знання). 

5. Удосконалення методичної роботи з педагогами-виховниками 

(використання проблемно-цільового підходу; організація самоосвіти за 

оновленими індивідуальними методичними темами (проблемами) в рамках 

проблемної теми кафедри виховання: «Впровадження у виховний процес 

гімназії інноваційних технологій формування у школярів системи позитивних 

цінностей-ставлень» (упродовж 2020-2021 навчального року). 

 

Як свідчить практика, ідея єдності навчання й виховання дає позитивний 

результат, саме тому тематичні та предметні тижні містять обов’язковий 

компонент виховання. Класними керівниками кафедри виховання гімназії 

проведені наступні відкриті виховні заходи: 

 

Відкриті виховні заходи в I семестрі 2020-2021 навчального року 



№ 

п/п 

Вихователь 

(класний керівник) 

Клас Тема виховного 

заходу 

Форма 

проведення 

Дата 

проведення 

1 ЛОСЕНКО М.М. 5-А Посвята у 

гімназисти 

Виховний захід 20.11.2020 

2 ГУЗЬ А.О. 5-Б Посвята у 

гімназисти 

Виховний захід 20.11.2020 

3 СТЕПАСЬ С.П. 6-А День толерантності Виховний захід 17.11.2020 

4 КЛИМОВИЧ С.П. 6-Б День толерантності Виховний захід 17.11.2020 

5 СКІБЧИК. Г.О. 7-А «Шлях до 

милосердя» 

Виховний захід 16.11.2020 

6 ПЕЧОНЧИК Н.П. 7-Б До Дня писемності Виховний захід 10.11.2020 

7 БАНАЦЬКА Н.О. 7-В «Андріївські 

вечорниці» 

Виховний захід 11.12.2020 

8 ВСЯКА Т.М. 8-А «STOP булінг» Виховний захід 17.11.2020 

9 СІЛЬМАН Л.А. 8-Б «STOP булінг» Виховний захід 17.11.2020 

10 ПЄПЄЛЯЄВА О.З. 9-А «Вибір є завжди у 

кожного знас» 

Виховний захід 23.11.2020 

11 ЯРИНИЧ Т.В. 9-Б «Вибір є завжди у 

кожного знас» 

Виховний захід 23.11.2020 

12 МАСЛЮКОВСЬКА 

Т.М. 

10-А «Низький уклін 

Вам, захисники» 

Виховний захід 04.12.2020 

13 ВОРОНОВСЬКА 

Л.С. 

10-Б «Низький уклін 

Вам, захисники» 

Виховний захід 04.12.2020 

14 ГАВРИЛЮК Ю.С. 11-А «Сімейне право» Тренінг 10.12.2020 

15 ЖУК Л.М. 11-Б «Сімейне право» Тренінг 10.12.2020 

Згідно плану роботи гімназії на листопад-грудень 2020 року, графіка 

внутрішньогімназійного моніторингу на І семестр 2020-2021 навчального 

року, тижневого план-графіка роботи проведена експертиза класних 

журналів 5-11 класів. 



 

Дата проведення експертизи: 23.12.2020 року 

Всього перевірено журналів: 15 

Перевірено стан ведення класними керівниками сторінки класного журналу 

«Облік відвідування (пропусків занять)» та «Журналу обліку відвідування 

учнями навчальних занять». 

Мета перевірки: з’ясувати стан відвідування учнями навчальних занять у 

вересні – грудні 2020 року та роботу класних керівників по здійсненню 

контролю за відвідуванням учнями гімназії. 

 

Перевіркою виявлено наступне: 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН 

України від 04 вересня 2003 року №595 «Про вдосконалення постійного 

контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», листа управління 

освіти виконавчого комітету Вараської міської ради «Про формування 

банків даних про дітей, які схильні до тривалих, безпідставних пропусків 

занять», на виконання наказу управління освіти виконавчого комітету 

Вараської міської ради «Про посилення контролю за охопленням навчанням 

дітей і підлітків шкільного віку» та відповідного наказу по гімназії, з метою 

реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей на здобуття 

повної загальної середньої освіти, недопущення пропусків занять без 

поважних причин учнями гімназії у 2020 році та вдосконалення постійного 

контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного 

віку, в гімназії здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних 

занятьКласні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку 

обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування 

гімназії по закінченні семестру. Учні чергового класу щодня мають змогу 

записувати зауваження у «Журналі зауважень чергового класу», якщо такий 

ведеться. У гімназії здійснюються рейди-перевірки у складі чергового 

адміністратора, під час яких виявляють учнів, які систематично спізнюються 

на уроки без поважних причин. З цими учнями та їх батьками проводяться 

роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків. 

В усіх 5-11 класах із 2002 року введено в дію Положення про 

загальногімназійний облік відвідування та пропусків занять учнями, згідно 

якого батьки подають класному керівнику «Довідки для батьків», у яких 

вказують причину відсутності дитини у гімназії. 

 Упродовж І семестру 2020-2021 навчального року не виявлено учнів, які б 

пропускали дні занять без поважних причин.   

Всі класні керівники 5-11 класів гімназії здійснили підрахунки по кожному 

учневі: «кількість пропущених днів / годин» та «в т.ч. днів / годин по 



хворобі». Однак, класний керівник 6-Б класу Климович С.П. допустила 

прорахунки на сторінці «Облік відвідування (пропусків занять) у загальних 

підрахунках у розділі «Пропущено днів / уроків за І семестр». 

Аналізуючи дані протоколу експертизи, можна відмітити, що учнями 

гімназії (за звітом на початок ІІ семестру 2020-2021 навчального року 

кількість учнів становить – 3336) всього пропущено 2606 днів, з них по 

хворобі учні пропустили 1144 днів. Узагальнення контролю обліку 

відвідування учнями навчальних занять  здійснюється заступником 

директора з виховної роботи один раз у семестр. 

Із протоколу видно, що найбільші числа днів пропусків склали в таких 

класах: 

9-А клас – 290 днів, з них через хворобу – 138днів 

8-Б клас – 255 днів, з них через хворобу – 152 дні; 

7-В клас – 253 дні, з них через хворобу – 65 днів; 

Окремі учні 7-В, 7-Б, 11-Б, 9-А, 11-А класів перебували на оздоровленні, 

самоізоляції у зв’язку з COVID-19 та довготривалому лікуванні упродовж І 

семестру.  

Найнижчі показники, що свідчать про хороший стан із відвідуванням 

учнями навчальних занять, складають у таких класах: 

10-Б клас (класний керівник ВОРОНОВСЬКА Людмила Сергіївна) – 114 

днів, з них через хворобу – 94 дні; 

6-Б клас (класний керівник КЛИМОВИЧ Світлана Павлівна) – 119 днів, з 

них через хворобу – 86 днів; 

6-А клас (класний керівник СТЕПАСЬ Світлана Петрівна) – 122 дні, з них 

через хворобу – 56 днів; 

Отже, найнижчий показник невідвідування гімназії по довідках батьків, 

офіційних звільненнях для участі в змаганнях, концертах тощо (не беручи до 

уваги пропуски через хворобу) складає у 10-Б класі – 20 днів (класний 

керівник ВОРОНОВСЬКА Людмила Сергіївна). 

Перевіркою також встановлено, що всі класні керівники ведуть журнал 

(листок) обліку довідок для батьків, лікарських довідок, наказів про 

звільнення учнів від занять, зберігають дані документи в особових справах 

учнів. 

Аналізуючи журнал спізнень учнів гімназії, здійсненого у листопаді-грудні 

2020р., можна зробити висновок, що є окремі учні, які спізнюються на 

уроки. 

Пропозиції для прийняття управлінського рішення: 

1. Класним керівникам усіх 5-11 класів вести чіткий облік 

документів, що є підставою для звільнення учнів від занять та які 



підтверджують причини відсутності учнів на заняттях (упродовж 

ІІ семестру навчального року). 

2. Класним керівникам аналізувати стан відвідування навчальних 

занять учнями класу щотижня. 

3. До 02.06.21 р. проаналізувати облік відвідування у ІІ семестрі 

2020-2021 навчального року та визначити (виявити) учнів, які 

пропускають заняття без поважних причин (класні керівники 5-

11 класів). 

4. Класним керівникам 5-11 класів посилити контроль за 

спізненнями учнів та пропусками занять без поважних причин. 

Про виявлені факти негайно повідомляти батьків учнів та 

адміністрацію гімназії.  

5. Вчителям-предметникам забезпечувати постійний контроль за 

відвідуванням навчальних занять. 

6. Класним керівникам 5-11 класів, учителям-предметникам: 

1). забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх 

відвідуванням навчальних занять. 

2). активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації 

учнів до навчання. 

3). на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних 

занять. 

4). у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях 

невідкладно з’ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини. 

Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють. 

5). у разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в 

учнівському колективі, залучати гімназійного психолога та соціального 

педагога МАСЛЮКОВСЬКУ Л.В., надавати психологічну допомогу та вживати 

заходів для усунення конфліктної ситуації. 

7). активно використовувати педагогічний потенціал батьківських 

комітетів та громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних 

причин пропускають навчальні заняття чи спізнюються, їх батьків або осіб, які 

їх замінюють. 

Планування виховної роботи педагога-організатора на рік передбачає 

реалізацію певних тематичних періодів, що спрямовані на виконання 

регіональної Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини 

на 2008-2020 роки. Пріорітетними напрямками в роботі педагога-організатора 

2020-2021 н.р. були наступні напрямки виховної роботи: ціннісне ставлення 

особистості до мистецтва, родини, людей; ціннісне ставлення особистості до 

суспільства і держави, виховання справжнього громадянина-патріота. 

       Заходи вересня 2020 року були спрямовані розширювати кругозір дітей; 

розвивати активність та зацікавленість у справах, власні здібності до вирішення 

проблем, впевненість у собі; сприяти розширенню сфери діяльності кожного 

учня; удосконалювати творчі здібності учнів; ознайомити учнів із різними 

методиками самовиховання та виховання життєтворчості особистості. 



Утверджувались традиційні свята та заходи місячника  ціннісного ставлення до 

себе:  день знань « Знову разом» ,  перший урок на тему « Наша молодь- 

майбутнє України »,  по класах «Затишок», формування центрів учнівської 

молодіжної організації «Авангард», засідання в школі лідера  « Агенти змін». 

До тижня енергозбереження  актив лідерів  переглядали фільм «Воллі»  та вели 

активне обговорення щодо екології землі, залучили учнів 5-7 класів до  участь у 

міському онлайн -заході  на тему енергозбереження « Фото виробу, аплікації на 

екотематику». Учні гімназії долучились  до міських відеопривітань « З Днем 

народження,  Вараш!» та віночок побажань до Дня позашкільної освіти. До Дня 

миру лідери школи створили « Запит в друзі» щодо налагодження співпраці з 

учнями Лисичанської школи. На усвідомленому виборі саме здорового способу 

життя проводилися тік-ток перерви у вересні та жовтні .  

     Головні завдання заходів, що проводились в рамках місячника ціннісного 

ставлення до суспільства і держави (жовтень 2020), були спрямовані на 
формування патріотичних почуттів передбачає вироблення в учнів високого 

ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я 

процвітання української держави та до її захисту, виховання школярів як 

громадян і патріотів, забезпечення усвідомлення ними громадянського 

обов’язку. У цьому місяці проведені заходи, які стають традиційними: День 

учителя « Скетч- вітання  від класних колективів», святковий воркшоп « 

Професія вчителя : бути чи не бути ?»,  учнівська конференція «Максимум 

шкільна молодь в гімназійному медіапросторі».  До Дня захисника України 

учні гімназії учні гімназії створили онлайн-вітання військовослужбовцями 

частини 304. У жовтні реалізувався проєкт «Доброшкола» для дітей Луганини 

та воїнів АТО.  Лідери гімназії взяли участь у міській толоці « Чистий берег» та 

у Всеукраїнському флешмобі «Мільйон дерев за 24 години» .          Педагог-

організатор спільно з ансамблем «Лілея» взяли участь у міському онлай-заході 

« Поліська січ»  . 

               Листопад 2020 року увібрав у себе заходи, які в основному були 

спрямовані на формування ціннісного ставлення до історії, культури, духовних 

надбань рідного краю, до сім’ї, родини, людей. Було  проведено свято 

гімназійної родини  під назвою « Ми- гімназисти». З метою популяризації 

здорового способу життя для учнів 7-8 класів було проведено ряд тренінгів « 

Шкідливі звички –шлях у небуття».  Актив гімназії взяли участь у міських 

заходах ради старшокласників «Ватра», зокрема в засідання з депутатами міста.  

До Дня української писемності учні гімназії організували  флешмоб « Моє 

слово українсько».  Серед учнів  проведена робота щодо профілактики булінгу 

в школі  на тему « Куди звертатися вразі булінгу». З метою відзначення  Дня 

Революції  Гідності та Свободи серед учнів гімназії  проведений мікрофон 

відкритих думок на тему « Україна  територія гідності та свободи». Серед учнів 

гімназії проведений урок пам яті щодо вшанування жерт голодомору « Злочин 

проти людяності» 

      В рамках місячника формування ціннісного ставлення особистості до 

мистецтва ( грудень 2020 р.) заходи спрямовані на забезпечення високої 

художньо-естетичної освіченості та вихованості учнів.  В рамках 16 днів проти 

насильства   проведено акцію «» Червона стрічка – символ розуміння » та 

флешмоб « Ця рука ніколи не вдарить». До 10 грудня  серед учнів гімназії 



проводилася просвітницька робота « Шляхами правових знань» . Під гаслом 

«Від серця до серця» учнівським врядуванням проведений марафон добрих 

справ для дітей Луганщини та зони АТО . Учні гімназії підтримали і 

долучились до благодійної акції під назвою «Торбина добра».  Хорошим 

підсумком став день гарного настрою « Паті на хаті» та  вітання  від Святого 

Миколая.  

       Систематично впродовж року були представники інформаційно-

видавничого центру «Погляд» оформляли до свят тематично актову за  

хореографічну зали.  Щомісяця актив інформаційно-видавничого центру 

«Погляд» випускали тематичні  відеоролики та звітували на сайті гімназії. 

Протягом І семестру щопонеділка проводились засідання 

учнівського самоврядування, на яких вирішувались питання підготовки до 

свят,  залучення учнів школи до активного учнівського життя та питання, 

безпосередньо пов’язані з роботою центрів.  

Систематично впродовж року були представники інформаційно-

видавничого центру «Погляд» тематично оформляли до свят актому залу 

та шкільне преміщення.   Щомісяця актив інформаційно-видавничого 

центру «Погляд» випускали тематичні  відеоролики та звітували на сайт 

гімназії. 

         З метою допомоги учням у правильному виборі майбутньої професії 

протягом І семестру проводилась профорієнтаційна робота з учнями 

випускних класів, зустрічі із представниками навчальних закладів  

України. 

В цілому роботу Ради учнівського самоврядування у І семестрі 2020-2021 

року можна визнати задовільною. У ІІ семестрі навчального року буде 

продовжена робота по залученню учнів закладу до роботи учнівського 

самоврядування, вихованню їх активної життєвої позиції. 

Про результативність виховної діяльності свідчить моніторинг участі 

учнів гімназії у конкурсах, масових заходах різного рівня (гімназійних, міських, 

обласних, всеукраїнських). Аналіз участі дітей в масових заходах за 2020 рік 

наступний: 

№

 з/п 

Масові заходи Кількість 

учасників (дітей, що 

брали участь) 

1 Загальна кількість гімназійних 

(внутрішніх) масових заходів, проведених у 

2020 році, - 70 

5278 

в тому числі:  

- кількість гімназіних масових заходів, 900 



проведених на відзначення святкових і 

пам’ятних днів – 27 

- кількість тематичних тижнів – 33 520 

2 Кількість міських масових заходів, у 

яких брали участь учні гімназії, - 10 

100 

3 Кількість обласних масових заходів, у 

яких брали участь учні школи, - 5 

45 

4 Кількість всеукраїнських масових 

заходів, у яких брали участь учні школи, -  

 

5 Загальна кількість заходів, проведених 

навчальним закладом у 2020 році, - 120 

4380 

 

Аналіз активності класних колективів у загальногімназійних заходах у І 

семестрі 2020-2021 навчального року буде врахована при підведенні підсумків 

моніторингу участі класних колективів, окремих учнів класних керівників у 

загальногімназійному конкурсі за звання «Зразковий клас», а також окремих 

номінацій: • Найактивніший клас; Найрозумніший клас; Зразковий клас; 

Кращий класний керівник року. 

Окремими інформаційними листами та наказами по гімназії узагальнена 

робота педагогічного колективу у напрямках: стан організації превентивного 

виховання та протидії булінгу, стан відвідування учнями навчальних занять. 

За окремим планом здійснюється: робота з обдарованими дітьми; робота з 

дітьми «групи ризику»; робота клубів за інтересами; батьківська просвіта; 

робота м/о класних керівників (кафедри виховання); робота соціально-

психологічної служби; правове виховання; робота учнівського самоврядування. 

Здійснюється моніторингова діяльність за такими напрямами: 

• відвідування учнями гімназії; 

• участь учнів у загальногімназійних заходах; 

• рівні вихованості учнів; 

• соціальний паспорт гімназії; 

• діяльність класних керівників; 

• реалізація заходів, спрямованих на збереження здоров’я учнів; 



• стан психічного здоров’я та розвитку можливостей кожної дитини; 

• ефективність організації виховних заходів; 

• реалізація заходів, спрямованих на формування системи цінностей. 

За результатами ситуативного аналізу відвідування учнями занять 

виявлено такі причини пропусків уроків: відсутність контролю за поведінкою 

дітей з боку батьків; відсутність авторитету батьків; негативний вплив 

оточення; протест проти того, що батьки переїхали із сім’ї на заробітки в інші 

міста; уседозволеність. 

Чимале значення має психологічна просвіта батьків, адже не всі знають 

вікові та психологічні особливості своїх дітей, а тому не завжди ставляться з 

розумінням до проблеми. 

Практичному психологу необхідно своєчасно проводити діагностику та 

корекцію поведінки дітей, яким потрібна допомога. - медикаменти 

Аналіз соціального паспорта гімназії та соціально-педагогічних 

досліджень з метою виявлення соціальних та особистісних проблем дітей 

різного віку, харчування дітей різних соціальних та пільгових категорій 

здійснений соціальним педагогом МАСЛЮКОВСЬКОЮ Л.В. (соціально-

педагогічні дослідження «Шкідливі звички і ставлення до них», «Визначення 

рівня адаптації п’ятикласників»). 

Учнівське самоврядування гімназії залучає учнів до різноманітної 

змістовної, цікавої колективної діяльності. Його мета: 

• створити умови для залучення учнів до організаторської роботи; 

• забезпечити реалізацію прав та обов’язків учнів. 

Підсумовуючи роботу учнівського самоврядування у І семестрі 2020-

2021навчального року, можна визначити, що: 

- поставлені завдання допомогли розкрити повною мірою 

інтелектуальний, соціальний, духовний, фізичний потенціал учнів, виховати 

громадянина, який має активну життєву позицію, прагнення взяти на себе 

відповідальність за суспільство, у якому він живе, готуватися до участі в 

демократичних процесах; 

- самоврядування сприяло виявленню та розвитку організаційних 

навичок, формуванню в учнів відповідальності, принциповості, ініціативності. 

На засіданні учнівської культурно-освітньої організації «Авангард» у 

грудні 2020 року заслухані звіти керуючих центрами з аналізом колективних 

творчих справ, до реалізації яких долучався кожен із центрів «Авангарду»: 



суспільно-корисної праці «Краяни», молодіжного дозвілля «Ліра», 

інформаційно-видавничого центру «Погляд», науки і творчого розвитку 

«Простір», туристично-екологічного центру «Гарт», дитячої дипломатії 

«Глобус», центру захисту прав учнів «Оріон». Відмічено активну волонтерську 

діяльність всіх центрів. 

Основними напрямами роботи гімназійного самоврядування є вирішення 

проблем гімназійного життя. Кожен учень, маючи доручення (тимчасові, 

постійні), проходить школу учнівського самоврядування, школу лідерства. 

Тому, розвиток учнівського самоврядування в гімназії – процес не стихійний, а 

керований. Утверджуючи на практиці діючу модель учнівського 

самоврядування, реалізовується можливість повної самореалізації особистості, 

її самостійності. У гімназії відносини кожного з представників учнівського 

самоврядування та педагогічного колективу побудовані на довірі і співпраці.  

 

Пропозиції для прийняття управлінського рішення: 

1. Виховну діяльність колективу гімназії упродовж І семестру 2020-

2021 навчального року, яка здійснювалася шляхом освітнього процесу, 

позаурочної та позакласної діяльності, позашкільної освіти, роботи органів 

учнівського самоврядування, взаємодії з батьками, громадськими 

організаціями, визнати достатньою. 

2. У ІІ семестрі 2020-2021 навчального року спрямувати зусилля 

педагогічного колективу, батьківської громадськості та органів учнівського 

самоврядування над вирішенням наступних пріоритетних напрямів у виховній 

роботі гімназії: 

1). Організувати зміст виховної діяльності відповідно програми Нової 

української школи згідно місячників та ціннісних ставлень особистості до себе, 

до сім’ї, родини, людей, до суспільства і держави, до праці, до природи, до 

культури і мистецтва. 

3.  Пріоритетними завданнями колективу у виховній роботі гімназії на ІІ 

семестр 2020-2021 навчального року визначити: 

1.) Реалізацію особистісно зорієнтованого, компетентнісного підходу у 

виховному процесі для формування конкурентоздатної особистості; 

2). Формування ціннісного ставлення особистості до держави та 

суспільства; 

3). Залучення молоді до національної та світової культури, виховання 

патріотизму, громадянських якостей; 

4). Збереження морального та фізичного здоров’я юного покоління; 

5). Забезпечення реалізації завдань, визначених в основних нормативних 

документах виховного спрямування; 

6). Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, інтересів; 



7). Поліпшення рівня роботи з превентивного та національно-

патріотичного виховання; 

8). Впровадження просвітницької діяльності: проведення тематичних 

виховних тижнів; використання інтерактивних педагогічних технологій 

(ділових та рольових ігор; моделювання життєвих ситуацій, суспільних 

процесів та процедур; дискусії, робота в малих групах на уроках та в 

позакласній діяльності); упровадження гімназійного самоврядування в освітній 

процес; 

9). Проведення заходів, спрямованих на підвищення моральності в 

суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу 

життя запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості: 

впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками 

освітнього процесу та перетворення гімназії на зразок демократично-правового 

простору з позитивним мікрокліматом; здійснення моніторингу ризиків 

виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення 

причин тривожності та агресивності; розробка індивідуальних програм 

психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику»; проведення аналізу 

виконання Правил внутрішнього розпорядку та доповнення їх; запровадження 

конкретних санкцій з боку керівництва гімназії та учнівської і батьківської 

громадськості до порушників встановлених правил; 

10). Проведення профілактичної роботи з сім’ями, розроблення механізму 

екстреного реагування на факти бездоглядності дітей із метою недопущення їх 

втягування  у злочинну діяльність: аналіз питань щодо профілактики 

правопорушень на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директору та 

заступнику директора з виховної роботи, засіданням кафедри виховання, 

забезпечення ефективного функціонування соціально-психологічної служби 

гімназії.  

4. Педагогічним працівникам гімназії упродовж року: 

1). Вирішення завдань виховної роботи здійснювати за напрямами: 

ціннісне ставлення до суспільства і держави, до себе, інших людей, праці, 

природи, культури і мистецтва; 

2). Виховання здійснювати для ідентифікації вихованця із 

загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил, 

працювати над розвитком системи цінностей і якостей особистості. 

5. Заступнику директора з виховної роботи ПАВЛІК І.А.: 

1). Заходи річного плану роботи гімназії у ІІ семестрі 2020-2021 

навчального року реалізувати через систематичне вивчення та аналіз стану 

виховного процесу, аналітико-інформаційних матеріалів, методичних 

рекомендацій та управлінських документів, здійснювати систематичний 

контроль за виконанням нормативних та законодавчих документів, планів 

роботи; 

2). Забезпечити перехід від реалізації окремих напрямів виховної роботи 

до проектування, спрямованого на розвиток конкурентоздатної, соціально 

мобільної компетентної особистості; 

3). Продовжити впроваджувати у гімназії рейтингову систему оцінювання 

діяльності учасників виховного процесу на основі показників моніторингу 

громадянської активності та результативності класів, учнів, учителів; 



4). Посилити контроль за реалізацією основних завдань виховної 

діяльності. 

6. Класним керівникам 5-11 класів: 

1). Під час планування виховної діяльності враховувати вікові, 

індивідуальні та психолого-педагогічні особливості учнів; 

2). Сприяти реалізації основних завдань виховної діяльності, вчасно 

проводити відкриті заходи, аналізувати колективну діяльність і особисту; 

3). Вчасно проводити корекційно-відновлювальну роботу з учнями, які 

потребують допомоги; 

4). Забезпечити виконавчу дисципліну щодо реалізації планів виховної 

роботи. 

7. Соціально-психологічній службі (Л.МАСЛЮКОВСЬКІЙ): 

1). Робити основний акцент на профілактичну превентивну роботу; 

2). Проводити вчасну діагностику та корекцію поведінки дітей, яким 

потрібна допомога; 

3). Сприяти зайнятості учнів у позаурочний час; 

4). Впроваджувати активні форми роботи з батьківською громадськістю: 

тренінги батьківської ефективності та взаємодії (в тому числі й заочні через 

сайт гімназії), інтерактивні форми і методи роботи, індивідуальне 

консультування та корекційні заняття тощо; 

5). Забезпечити виконавчу дисципліну щодо здачі звітності. 

8. Педагогу-організатору Л.ЖУК постійно: 

1). Продовжувати роботу над розвитком дієвого учнівського 

самоврядування з метою розвитку лідерства, формувати громадянську позицію, 

якості громадянина, патріота гімназії, свого міста, України; 

2). Утверджувати реалізацію традиційних виховних проектів та програм; 

3). Залучати дітей до конкурсів різного рівня з метою розвитку творчих 

здібностей; 

4). Сприяти зайнятості учнів у позаурочний час; 

5). Забезпечити виконавчу дисципліну щодо здачі звітності. 

9. Керівникам гуртків: 

1). Сприяти розвитку творчих здібностей учнів; 

2). Брати участь у конкурсах, проектах різного рівня; 

3). Здійснювати систематичну й послідовну просвіту батьківської 

громадськості.  

10. Заступникам директора з навчальної роботи Г.КУШНІР, 

Р.ОМЕЛЬЧУК, Н.МАЦІЄВСЬКІЙ забезпечити учителями вимоги до 

постановки триєдиної мети уроку з метою використання в повному обсязі його 

виховного потенціалу. 

 

Заступник директора з виховної роботи                          Ірина ПАВЛІК 

24.12.2020 року 


