
 
УЖГОРОДСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 

 

від 20.12.2022р.                                  м. Ужгород             №    -о  
 

Про підсумки виконання 

річного плану роботи закладу  

з виховної роботи за І семестр 2022-2023 н.р 

 

Основною метою виховної роботи у навчальному закладі протягом І 

семестру 2022-2023 навчального року  є виховання особистості учня, набуття 

ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, 

естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу 

загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, 

цінностей та ідеалів поведінки. 

Виховна робота ліцею орієнтуються на нормативно – правову базу з 

питань виховної роботи, а саме з урахуванням основних положень Конституції 

України, закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Концепцію виховання дітей та 

молоді», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», наказ 

Міністерства освіти і науки України    від 06.06.2022 №527. «Про деякі питання  

національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання 

таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 №641, заходів реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, програми «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом 

МОН МСУ від 31.10.2011 № 1243, постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 28.11.2022 №1 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», лист Міністерства освіти і 

науки України м. Київ. від 10 серпня 2022 р. № 1/9105-22. Щодо організації 

виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р та інших чинних 

нормативно-правових документів у системі освіти та науки України.  

   

https://imzo.gov.ua/2022/06/08/nakaz-mon-vid-06-06-2022-527-pro-deiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvity-ukrainy-ta-vyznannia-takym-shcho-vtratyv-chynnist-nakazu-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrainy/


Виховна робота в закладі проводилась з урахуванням науково-методичної 

проблеми закладу: «Сукупність внутрішніх організаційних процедур 

забезпечення якості оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників» та відповідно до виховної проблеми закладу: «Реалізація активних 

форм виховної роботи в процесі формування громадянської культури та 

життєвих компетентностей учнів на основі розвитку їх творчих здібностей». 

Виховна робота ліцею має чітку організаційну систему і проводилась 

згідно з річним планом роботизакладу. На початку навчального року всіма 

класними керівниками та вихователями була спланована робота з класними 

колективами за всіма напрямками виховної роботи, які були надані на перевірку 

і погодженні з заступником директора. При плануванні роботи ураховувались 

такі вимоги: зв’язок з життям; різносторонність виховної роботи; доцільність 

вибраних форм організації; конкретні справи і раціональний розподіл їх за 

часом; опора на вихованців, сім’ю, громадськість. 

 

Виховна робота здійснювалась за такими напрямками: 

1. Ціннісне ставлення до себе. 

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. 

3. Ціннісне ставлення до праці. 

4. Ціннісне ставлення до природи. 

5. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

1.З метою формування в учнів ціннісного ставлення до себе: фізичного 

розвитку особистості, вміння цінувати себе, як унікальну й неповторну 

особистість, вміння уникати негативного впливу шкідливих звичок, визначати 

свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій та 

конструктивно впливати на них, коректувати та регулювати власну поведінку 

протягом І –семестру 2022-2023 навчального року проведено превентивну 

роботу з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, 

тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекції (СНІДу), а саме:  

 здоров’язбережуюча вітальня «Скажи шкідливим звичкам-НІ!» вихователі; 

 єдиний національний урок «Безпечна дорога додому» класні керівники, 

вихователі; 

 місячник безпеки дорожнього руху - Шкелебей І.М., класні керівники, 

вихователі; 

 година спілкування «Дорожні правила єдині – пам’ятати їх повинні»  

Молнар О.В. 



 посвята в шкільну родину - Шкелебей І.М., педагоги та учні; 

 тиждень педагогічної майстерності  «СНІД: подумай про майбутнє і обери 

життя» - Хила Я.А. 

 акція  «Червону стрічку носять небайдужі» - Кепич Д.І.,Хила Я.А.10-Д кл.. 

2. З метою формування в учнів ціннісного ставлення до людей, сім'ї, родини 

протягом І семестру 2022-2023 навчального року було проведено комплекс 

заходів: 

 з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів проведено такі заходи 

«Усі ми різні, але всі ми рівні» - класні керівники , вихователі; 

 година спілкування «Школа - майданчик толерантності» - Рогатин Л.І. 

 зустріч з начальником відділу захисту інтересів людей та протидії 

насильству - Кепич Д.І.; 

 вихователями в рамках клубу вихідного дня підготовлено буклети, малюнки 

та плакати до вищезазначеної дати. 

3. З метою формування ціннісного ставлення до праці, поняття та уявлення 

про важливість праці в житті людини, уявлення про типи професій, вміння й 

навички самообслуговуючої праці, поваги до людини праці, почуття 

відповідальності, вимогливості до себе, дисциплінованості, старанності, 

наполегливості, потреби до праці та поняття професійного самовизначення: 

кожен клас несе відповідальність за кабінет та за окрему частину подвір’я, де 

слідкує за чистотою та естетичністю. 

4. З метою формування ціннісного ставлення до природи: поняття єдності з 

природою, відповідальності за стан її збереження, залучення школярів до 

громадської діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища, знань 

про сучасні проблеми екології, розуміння кожним учнем найголовнішої 

проблеми людства – проблеми виживання, яке стосується не тільки людей, а й 

кожної істоти на Землі протягом І семестру 2022-2023навчальному році було 

проведено ряд бесід «Чиста Україна – чиста Земля». 

 

5. З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і 

держави проведено такі заходи:  

 свято Першого дзвоника «Особливе свято навіки» - педагоги закладу; 

  виховні години «Мир для нас» - класні керівники та вихователі; 

 патріотична година спілкування  «Україна -незламна» Шимон В.Г. 

 патріотична акція «Подаруй голуба миру» Попович О.І. 

 з нагоди відзначення Дня українського козацтва «Конкурс пісні та строю» 

Шкелебей І.М. (10-11 кл.),  конкурс «Історія та сьогодення: Захисники 

України» - вчителі – філологи (8-10кл.). 

 година спілкування «Захист України – обов’язок громадянина» Котова О.М. 

 година спілкування «Разом ми можемо більше» (до Дня визволення України 

від фашиських загарбників) - Стецевич Т.В. 



 тиждень педагогічної майстерності «Мово українська, мово калинова» 

Котик В.С. 

 тиждень педагогічної майстерності до Дня Гідності і Свободи «Вони 

пройшли крізь вогонь і зброю» - Доценко Н.А.. 

 інформаційно-просвітницькі заходи до вшанування пам’яті жертв 

Голодомору (класні керівники та вихователі); 

Всі вищезазначені заходи формують почуття патріотизму, виховують 

свідомість, повагу до Конституції і законів України, соціальну активність та 

відповідальність за доручені державні та громадські справи, формують 

прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідним рівнем фізичної 

підготовки та витривалості. 

6. З метою формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва вмінь 

відчувати та розуміти художні образи, розвивати художньо-естетичний смак, 

культуру мислення та поведінки, навички виконувати творчі завдання, потребу 

в спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього 

сприйняття дійсності проведено такі заходи: 

 організовано святкове привітання до Дня Вчителя «Любим педагогам наші 

вітання!»  Кепич Д.І. 

  турнір з шахів та шашок – Деревляник О.Є. (8-11кл.),  

 участь у ІІ обласному етапі Всеукраїнському конкурсі «Новорічна 

композиція» Кепич Д.І..; 

 майстер-клас з оздоблення новорічних пряників – Попович О.І. 

 Андріівські вечорниці – Кирлик О.В. 

 

На період запровадження воєнного стану в Україні (Указ №64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні») в ліцеї, на постійній основі, проходить 

інформування учасників освітнього процесу та працівників щодо даної 

ситуації. В умовах воєнного стану основним цільовим напрямом є 

забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її 

фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя. Класними 

керівниками та вихователями було проведено бесіди та перегляди відеороликів 

на теми: правила безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях; оповіщення, 

дії за сигналом «Увага всім!», тривожна валізка, евакуація населення, 

обережно – вибухонебезпечні предмети, уникнення ураження мінами, надання 

першої невідкладної допомоги при нещасних випадках. 

 

Також, у зв’язку з воєнними діями та оголошеним військовим станом у 

країні питання контролю за дітьми стало особливо гостро. Тому адміністрація 

закладу тримає на постійному контролі кожного учасника освітнього процесу. 



Класними керівниками налагоджений тісний контакт з кожною сім’єю. 

Проводиться щоденний моніторинг відсутності учнів на навчанні. Кожного 

ранку на 1 уроці проводиться облік відвідування учнів закладу. 

 

У перший день занять, а також наприкінці кожної чверті, в усіх класах 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів, ПДР та правил 

поведінки в громадських місцях. Крім того протягом І семестру 2022-2023 

навчального року класними керівниками були проведені профілактичні бесіди 

про безпечне використання природного газу у побуті, про заборону 

використання відкритого вогню, петард та вибухонебезпечних предметів під 

час проведення новорічних і різдвяних свят; про збереження життя і здоров’я 

дітей, додержання вимог протипожежної безпеки  та правил безпечної 

поведінки; профілактики гострих кишкових та вірусних респіраторних 

інфекцій, правила поведінки під час військового стану, правила поведінки під 

час ядерної, хімічної зброї тощо 

У закладі працює Рада з профілактики правопорушень, протягом І 

семестру 2022-2023 навчального року проведено три засідання на яких було 

розглянуто питання: аналіз відвідування учнями 8- 11 класів закладу, спізнення, 

зовнішній вигляд, ознайомлювали учнів з правилами поведінки на дорозі, 

бесіди про шкідливість вживання заборонених речовин та тютюнопаління, 

проведено бесіди з учнями, що систематично порушували розпорядок 

проживання у спальному корпусі та закладі. 

В ліцеї ведеться гурткова робота, зокрема гурток «Юний Журналіст», де 

учні разом з Молнар О.В. випускають щомісячно шкільну газету «Наше слово» 

про шкільне життя. 

Поряд із традиційними формами роботи  виховання значне місце посідає 

шкільний парламент, як форма учнівського самоврядування. Поле дії 

учнівського самоврядування – забезпечення порядку, організація чергування в 

школі, класних кімнатах, дозвілля на перервах, контроль за дотриманням 

санітарно-гігієнічних вимог, участь в гуртках, підготовка та проведення 

конкурсів, свят.  

Також протягом І семестру проводяться засідання Євроклубу, керівник 

гуртка Усенко Н.В., де учні показують глибокі та міцні знання про Євросоюз, 

його історію та склад, юридичні підвалини, історичну ретроспективу 

європейської інтеграції. 

Спортивно-масова робота в ліцеї невід’ємно пов’язана з організацією та 

проведенням спортивно-масових заходів в позаурочний час. Для нашого ліцею є 



традицією проводити у вересні Тиждень спорту, а саме: змагання з міні 

футболу, перетягування канату, веселі старти. 

Бібліотекарем  Понзель В.В. проводяться практично-організаційні 

проекти. 

Згідно з планом роботи закладу пройшли два засідання кафедри класних 

керівників  та вихователів: 

І засідання  кафедри – «Ефективність планування педагогічними працівниками 

своєї діяльності»  Кепич Д.І., Шкелебей І.М (26.08) 

 ІІ засідання  кафедри – «Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти 

в умовах сьогодення та налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх 

батьками, працівниками закладу» Кепич Д.І., Попович О.І.(12.12)   

В ліцеї протягом І семестру 2022-2023 навчального року  проводилися 

батьківські збори по класах - 31.08, 11.11.2022 р. 

Під час переходу на дистанційне навчання класні керівники та вихователі 

проводили виховні години, бесіди на онлайн платформах Googl Meet, Viber, 

Skype, facebook та WhatsApp в асинхронному режимі.  Також проводилися 

онлайн - консультації в Skype, Zoom  з учнями 8-х-11-х класів щодо безпеки 

життєдіяльності учнів. Цікавими та повчальними для учнів були віртуальні 

подорожі замками, музеями, парками, пам’ятниками, містами та країнами.  

https://www.youtube.com/watch?v=SZo9v8lczUI&feature=youtu.be.  Подорож 

Закарпаттям 

https://www.youtube.com/watch?v=gM_N6EwzBkQ&feature=youtu.be.  

Чинадіївський, Ужгородський та Мукачівський замки. 

  Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці ліцею  протягом І 

семестру 2022-2023 навчального року були задіяні в навчально-виховному 

процесі. 

      Актуальним напрямом виховної роботи залишиться формування в учнів 

навичок здорового способу життя, підвищення рівня інформованості з 

питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії., безпеки 

життєдіяльності. 

 Виходячи з вищесказаного, 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Заступнику директора з виховної роботи Кепич Д.І. : 

1.1. продовжити роботу щодо ціннісного ставлення до сім’ї та родини, 

природи та мистецтва, суспільства та держави (постійно);    

https://www.youtube.com/watch?v=SZo9v8lczUI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gM_N6EwzBkQ&feature=youtu.be


1.2. систематизувати кращі розробки виховних годин, заходів для 

представлення на звітній конференції (протягом року); 

1.3. врахувати активну участь педагогів у навчально-виховному процесі під 

час атестації; 

1.4. кращі форми проведення позакласних заходів включити у методичну 

розробку «На порозі нової доби: Реалізація проблемного питання 

навчального закладу» (протягом року). 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

Директор                   Олена ІЩЕНКО 


