
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

 

НАКАЗ 

    11.01.2022                                               №21-од 

 

Про підсумки виховної  роботи  

за І семестр 2021-2022 н.р. 

 

На виконання Закону України «Про освіту», Указу Президента України від 

18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», 

постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 №453 «Державна соціальна 

програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року», від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення 

моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні», від 09.12.2020 № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 20.02.2020 №117-р «Про затвердження Національного плану 

управління відходами до 2030 року», наказів Міністерства освіти і науки України 

від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання 

державної символіки в навчальних закладах України», від 31.10.2011 №1243 «Про 

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України», від 02.10.2018 № 1047 «Методичні рекомендації щодо 

виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 

працівників із іншими органами та службами», листів Міністерства освіти і науки 

України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та 

протидії насильству», від 29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти 

щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 

2018 р. № 2657-VIII, від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного 

освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу 

(цькуванню)» від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного 

процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок», від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.», розпоряджень 



Чернівецької обласної державної 2 адміністрації від 22.01.2020 №69-р «Про 

затвердження регіонального плану заходів щодо реалізації норм положень Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на 2020-2022 

роки», від 29.07.2021 № 865-р «Про заходи з відзначення у 2021 році Дню пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України», рішень Чернівецької обласної ради VII 

скликання від 24.03.2017 №9- 12/17 «Про затвердження Комплексної програми 

підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Чернівецької області на 2017-2021 роки» (зі змінами), від 06.08.2020 «Про 

започаткування обов’язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними 

працівниками у закладах загальної середньої освіти Державного Гімну України», 

VIII скликання від 30.06.2021 № 150-3/21 «Про встановлення в Чернівецькій 

області Дня пам’яті загиблих буковинців під час проведення операції об’єднаних 

сил на території Донецької та Луганської областей», «Стратегії виховання 

особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2025 роки», 

затвердженої рішенням колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 15.04.2016 №1/2, наказу Департаменту освіти і науки від 11.07.2019 № 334 

«Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти», наказу Департаменту освіти і науки від 16.08.2021 

№ 243 «Про організацію виховної роботи в освітніх закладах області в 2021/2022 

навчальному році», наказу по закладі від 01.09.2021 року №238 «Про організацію 

виховної роботи у Вижницькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича у 

2021-2022 н.р.», керуючись планом закладу на 2021/2022 навчальний рік виховна 

робота впродовж І семестру (Довідка додається). 

Виходячи із вищесказаного,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати стан виховної роботи у І семестрі 2021-2022 н.р. на достатньому. 

2. Заступниці директорки з виховної роботи:  

2.1. Здійснювати виховну роботу у навчальному закладі відповідно до чинних 

нормативно-правових актів та з урахуванням рівня епідемічної небезпеки.  

                                                                             Впродовж навчального року 

2.2. Сприяти розширенню напрямів співробітництва закладу із громадськими 

організаціями.  

                                                                             Впродовж ІІ семестру 

2.3. Контролювати ефективність проведення заходів із виховної роботи відповідно 

до плану на ІІ семестр.  

                                                                             Впродовж ІІ семестру 

2.4. Контролювати практичну реалізацію запланованих виховних заходів, 

розглядати питання виховної роботи на нарадах, засіданнях методичного 

об’єднання класних керівників.  

                                                                             Впродовж ІІ семестру 

2.5. Узагальнювати та поширювати ефективний передовий досвід класних 

керівників та впроваджувати інноваційних технологій у виховний процес. 



3. Класним керівникам 1-11 класів:  

3.1. Спланувати та затвердити план виховної роботи в класах на ІІ семестр 2020-

2021 навчального року.  

                                                                                   До 17 січня 2022 року  

3.2. Впроваджувати інноваційні технології для сприяння всебічного розвитку 

учнів, їх розумових та фізичних здібностей.  

                                                                             Впродовж ІІ семестру  

3.3. Забезпечити участь учнівської молоді та шкільних колективів у конкурсах, 

акціях та інших виховних заходах різних рівнів. 

Впродовж ІІ семестру  

3.4. Співпрацювати з адміністрацією закладу, батьківською громадськістю, 

залучати батьків до організації та проведення виховних заходів. 

Постійно 

3.5. Своєчасно подавати фотозвіти та матеріали про виконані заходи. 

                                                                              Постійно  

3.6. Проводити профорієнтаційну роботу з учнями випускних класів,  щодо вибору 

майбутньої професії. 

                                                                                        До квітня 2022 року  

3.7. Урізноманітнювати тематику годин спілкування, впроваджувати сучасні 

технології у виховний процес, проводити відкриті заходи, майстер-класи з обміну 

досвідом.  

                                                                                                Постійно  

3.8. Керівнику методичного об’єднання класних керівників Сергій Я.І. 

проаналізувати підсумки виховної роботи школи за І семестр 2021-2022 

навчального року на засіданні методичного об’єднання класних керівників  

                                                                                          До 04.01.2022 року  

4. Педагогу-організатору:  

4.1. Формувати громадянську компетентність, розвивати соціальну активність 

вихованців на засадах шкільної системи шкільного парламенту .  

                                                                            Впродовж ІІ семестру 

4.2. Активізувати роботу з класними дитячими колективами, залучати до роботи 

активи класів.  

                                                                               Впродовж ІІ семестру 

5. Практичному психологу та соціальному педагогу: 

5.1. Постійно здійснювати соціально-психологічний супровід дітей; 

5.2. Систематично проводити заходи з превентивної діяльності; 

5.3. Надавати консультації батькам, вчителям щодо роботи з дітьми різних 

соціальних категорій. 

Впродовж ІІ семестру 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                           Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на педагогічній раді №6. 

 



Додаток  

до наказу по закладу  

від 11.01.2022 №15-од  

 

Д О В І Д К А 

про підсумки виховної роботи 

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича 

за І семестр  2021-2022 навчального року 

Ядром виховної системи є цілісно-орієнтовний компонент, який базується на 

виконанні законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

Національної доктрини розвитку освіти, Концепції громадянського виховання, 

Національної програми патріотичного виховання населення, формування 

здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад 

суспільства, Національної програми оздоровлення дітей, програми «Обдарована 

молодь», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», 

«Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходів щодо зміцнення моральності та 

утвердження здорового способу життя, Законів України «Про пожежну безпеку», 

«Про охорону праці». При організації роботи адміністрація керується 

розпорядчими документами відділу освіти Вижницької міської ради.  

Виховна робота протягом навчального року проводилася відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Виховна робота педагогічного колективу у 2021-2022 навчальному році 

спрямована на реалізацію проблемної теми «Використання передових технологій 

виховного процесу, як умови для повноцінного розвитку учнів, становлення 

творчої особистості».  

Тому головною метою, над виконанням якої працював і працюватиме 

колектив закладу, є створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на 

кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного 

світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття 

власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового 

способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду 

духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, 

на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, 

розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони 

здоров’я та громадськими організаціями. 

Для реалізації проблемної теми було створено систему виховної роботи, до 

якої входять постійно діючі структурні підрозділи: методичне об’єднання класних 

керівників, комплекс позашкільної роботи, учнівська рада, рада профілактики 

правопорушень, батьківська рада, гуртки за інтересами. На позакласних заходах 

класні керівники виховують національну самосвідомість, патріотизм, формують 

фізичну та екологічну культуру, здоровий спосіб життя, та створюють умови для 

розвитку творчої особистості. 



Одним із шляхів реалізації державної політики в галузі освіти і виховання є 

виконання програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ МОН України від 31.10.2011 

№ 1243), Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року (Указом Президента України від 25 червня 2017 року №344/2017), концепцією 

програми «Школа доброзичливого ставлення до дитини», Державною соціальною 

програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року, проєктом «Безпечна школа» (антибулінг), у яких 

визначено стратегію виховання підростаючого покоління на сучасному етапі. Вони 

спрямовані на реалізацію соціальної функції виховання – забезпечення наступності 

духовного і морального досвіду поколінь, підготовки особистості до успішної 

життєдіяльності. Програма визначає концептуальні засади виховання (мету, 

принципи, основні напрями, зміст, технологію виховного процесу), науково-

методичні, організаційні, кадрові, інформаційні умови розвитку виховних систем, 

сприяє підвищенню ефективності виховної роботи. 

Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових 

напрямів: 

• ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське та 

військово-патріотичне виховання) 

• ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва (художньо – 

естетичне виховання)  

• ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей (родинно-сімейне та 

моральне виховання) 

• ціннісне ставлення особистості до природи (екологічне виховання)  

• ціннісне ставлення особистості до себе (превентивне виховання та 

формування здорового способу життя)  

• ціннісне ставлення особистості до праці (трудове та профорієнтаційне 

виховання) 

• робота з соціального захисту учнів; 

• робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед 

неповнолітніх; 

• робота з охорони життя і здоров’я учнів; 

• учнівське самоврядування. 

Організація виховного процесу в закладі покликана:  

- задовольнити різні інтереси дітей; 

- надати свободу вибору діяльності, зміни діяльності або її елементів; 

- зробити позаурочну діяльність учнів керованою та направленою до мети 

виховання; 

- створити гуманне, розвиваюче середовище життєдіяльності дитини; 

- створити стосунки співтворчості, співпраці, співуправління всіх учасників 

педагогічного процесу.  

З метою забезпечення відповідності діяльності навчального закладу 

державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної 

роботи, у закладі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за 



виховною роботою. Чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами 

педагогічного колективу, творча співдружність класних керівників, використання 

ініціативи громадських організацій, залучення шкільного парламенту, тобто чіткий 

розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма 

педагогічними системами та підсистемами – основа моделі управління виховною 

роботою у Вижницькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Юрія 

Федьковича. Для проведення різних видів контролю за станом виховної роботи 

використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних 

питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, методичного 

об’єднання та наради класних керівників. 

У вересні обстежено житлово-побутові умови соціально незахищених 

категорій сімей,  в яких проживають учні, оформлено соціальний паспорт закладу. 

Було виявлено, що станом на 1 вересня 2021 року у закладі налічується 709 учнів, з 

них по категоріях:  

- діти, сім’ї яких перебувають в складних життєвих обставинах – 15;  

- діти напівсироти – 13; 

- діти з малозабезпечених сімей – 63,  

- діти з багатодітних сімей – 136; 

- діти з обмеженими можливостями – 11; 

- діти з особливими освітніми потребами – 9; 

- діти, батьки яких були або є учасниками АТО (ООС); 

- діти з сімей внутрішньопереміщених осіб (ВПО) – 2. 

З боку класних керівників здійснювався контроль за відвідуванням учнів 

пільгових категорій навчальних занять, проводилась індивідуальна робота. За 

бюджетний кошти діти пільгових категорій щоденно отримують безкоштовне 

гаряче харчування у шкільній їдальні та залучаються до роботи гуртків, беруть 

участь у позакласних та позашкільних заходах. 

Необхідною умовою створення програм виховання для окремого класу з 

урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників є 

системна робота методичного об’єднання класних керівників, яке працює над 

проблемою «Формування в учнів національно-патріотичних почуттів, любові до 

свого народу, рідної мови, традицій на основі виховання ціннісного ставлення до 

держави та суспільства». 

Основним завданням, над яким працювало методичне об’єднання класних 

керівників в І семестрі 2021/2022 н.р., було всебічне підвищення компетенції й 

професійної майстерності кожного класного керівника, його творчого потенціалу, 

якості й ефективності системи виховної роботи класу, закладу.  

З метою вирішення поставленої задачі були проведені теоретичні й практичні 

семінари, засідання методичного об’єднання класних керівників. Колективна 

методична робота дозволила класним керівникам оволодіти різними виховними 

засобами, що сприяють максимальній реалізації педагогічних можливостей в 

розвитку індивідуальних якостей особистості. 

На засіданнях МО класних керівників була розглянута нормативно-правова 

база як основа діяльності класного керівника, надані рекомендації з питань 

планування й організації діяльності учнів. Методична робота з класними 



керівниками проводилась у формі семінарів, дискусій, практикумів, тренінгів, що 

дозволило досягти більш точної, конкретної роботи в удосконаленні діяльності.  

Впродовж І семестру 2021-2022 н.р. адміністрацією, класними керівниками та 

практичним психологом закладу регулярно і ефективно проводиться робота з 

учнями «групи ризику», дітьми, що потрапили у складні життєві умови та з 

сім’ями пільгових категорій. 

Профілактика правопорушень, злочинності, дитячої бездоглядності та 

безпритульності – один із головних напрямків виховної роботи в закладі.  

У І семестрі 2021-2022 н.р. під особливим контролем були такі питання: 

працевлаштування випускників 9 і 11 кл.; зайнятість учнів закладу в позакласній 

роботі; діяльність закладу щодо профілактики бездоглядності та правопорушень 

серед учнів і проведення роботи по правовому вихованню.  

Проводилася профілактична індивідуальна робота з учнями девіантної 

поведінки, заходи щодо запобігання негативних проявів у підлітковому 

середовищі. Питання роботи закладу з профілактики дитячої бездоглядності та 

попередження злочинності серед неповнолітніх, звіти класних керівників про 

роботу з підлітками, які потребують посиленої педагогічної уваги та зайнятість 

учнів закладу в позаурочний час розглядалися на нарадах при директорові, 

засіданнях МО класних керівників  

З метою профілактики та попередження правопорушень серед учнів під 

постійним контролем знаходиться стан відвідування учнями закладу. Ведеться 

книга щоденного обліку відвідування. Питання відвідування уроків учнями 

заслуховувалися на нарадах при директорові.  

У закладі систематично проводилася низка заходів щодо попередження 

правопорушення серед учнівської молоді:  

- ведення внутрішньо шкільного обліку;  

- індивідуальні співбесіди з учнями, які потребують особливої педагогічної 

уваги;  

- залучення учнів до гурткової роботи;  

- соціально-психологічний супровід учнів закладу, які схильні до 

правопорушень ;  

- адаптація новоприбулих дітей до нового колективу;  

- швидке реагування на виникнення конфліктних ситуацій між дітьми в класі;  

- захист та підтримка дитини, яка схильна до правопорушення;  

- створення умов для самостійного опору різним негативним явищам. 

Систематична робота з превентивного виховання сприяє комплексному 

цілеспрямованому впливу на особистість, її фізичний, психічний, духовний, 

соціальний розвиток, вироблення в неї імунітету до негативних впливів 

соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці 

дітей і молоді, на їх допомогу і захист.  

Однією з головних ланок формування виховної системи є дієве 

функціонування шкільного парламенту, яке відіграє значну роль у процесі 

духовного становлення особистості, засвоєння нею соціальних нормативів 

поведінки. У цьому контексті розвиток дитячого лідерства є також ефективним 

засобом попередження девіантної поведінки. Ефективною умовою перебудови 



виховної роботи є вироблення оптимальної, працюючої моделі шкільного 

парламенту, котра комплексно впливає на розвиток особистості завдяки 

охопленню всіх сторін життя дитини, відповідності інтересам і запитам. Саме ці 

питання обговорювалися на засіданні педагогічної ради. Модель шкільного 

парламенту нашого закладу має цілеспрямовану, конкретну, систематичну і 

прогнозовану за наслідками діяльності школярів мету – виховувати в учнів активну 

життєву позицію. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом 

залучення їх до активної та систематичної участі у вирішенні важливих питань 

класу та закладу, в залученні всіх членів колективу до планування, організації, 

контролю й підбиття підсумків навчальної та суспільно-корисної праці.  

Робота закладу парламенту дає можливість кожному учневі знайти саме свою 

справу, яка йому ближча за інтересами, здібностями, нахилами. 

Згідно плану роботи закладу на  2021-2022 н.р. було проведено заходи до 

таких пам'ятних та календарних дат: День знань, Міжнародний день миру, День 

працівників освіти, День українського козацтва, День захисника України, День 

пам’яті жертв Голодомору, Міжнародний день права, День волонтерства, День 

Святого Миколая, Ряздвяні та Новорічні  свята,  різні дати визвольної боротьби із 

німецькими загарбниками, День Збройних Сил України та багато інших. 

Аналіз стану виховної роботи показав, що більшість класних керівників 

планують виховну роботу з класом: обраний  напрям та виховна проблема, над 

якою  працюють впродовж навчального року; складені психолого-педагогічні 

характеристики класів; визначені завдання на навчальний рік. Складено графік 

проведення виховних годин, які проводилися у зручний для дітей та класних 

керівників час. Класні куточки оформлені відповідно до вимог. 

Впродовж І семестру 2020-2021 н.р. класними керівниками, педагогом-

організатором проведена достатня виховна робота: виховні заходи, бесіди, уроки 

пам’яті,  вікторини, виховні години, челенджі, конференції, акції, конкурси, 

виставки малюнків, тематичні тижні, відзначення пам'ятних дат (відео- та фото-

звіти розміщувалися на сайті школи). Учні закладу залучались до активної участі в 

різноманітних шкільних та районних заходах, що сприяло  розвитку 

індивідуальних здібностей та особливостей учнів, розвитку їх талантів. 

Із метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, 

поглиблення знань дітей з історії рідного краю, залучення учнівської молоді до 

краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи, у закладі склалася і діє система 

національно-патріотичного виховання учнів.  

З нагоди відзначення Міжнародного дня Миру (21 вересня) учні закладу 

приєдналися до Всесвітньої акції «Голуб миру», класним керівником Пріц І.Г. 

проведено виховний захід «Я за мир в Україні», учні 6-Б та 7-Б класів долучилися 

до конкурсу малюнків на асфальті «Діти України за мир на Землі», класним 

керівником 5-Б класу Гайдук Н.М., асистентом вчителя Колотило І. І. психологом 

Федоращак Р.Д. був проведений виховний захід на тему "Ми за Мир і ПРОТИ 

булінгу!", педагогом-організатором Юрійчук Р.В. було проведено Єдиний урок 

Миру на тему «Разом заради миру: повага, безпека та гідність для всіх» з учнями 9-

А класу. Всі заходи покликані змусити кожного не тільки задуматись, але й 



зробити що-небудь дієве заради спокою на Землі. Адже найбільше у світі щастя – 

це мир. 

29 вересня, до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру в нашому закладі 

вчителькою історії Сичовою О.Ю. було проведено Національний урок пам’яті з 

учнями 9-Б класу. Події Другої світової війни та злочини тоталітарних режимів, 

геноцид та Голокост – це трагедії всього людства, про які згадували та 

обговорювали учні під час загальнонаціонального уроку пам`яті.  

Учнями 10-Б класу (під керівництвом педагога-організатора Юрійчук Р.В.) 

було створене інформаційне відео присвячене темі історії трагедії Бабиного Яру та 

вшанували пам'ять жертв Голокосту на українській землі. 

З метою сприяти приверненню уваги до активізації роботи шкільної 

бібліотеки з краєзнавчої роботи, поглибленню пізнавального інтересу учнів до 

рідного краю як складової України, вихованню у них поваги і шанобливого 

ставлення до історико-культурної спадщини, пробудженню почуття національної 

свідомості,любові та поваги до своєї Батьківщини у закладі з 01 по 31 жовтня 2021 

року був проведений місячник Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під 

гаслом «Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності». 

В рамках місячника було здійснено ряд заходів: 

- 04-08 жовтня у бібліотеці пройшли екскурсії для ознайомлення 

першокласників (класні керівники Старух С.Г., Луканюк О.С., Двойних Г.В.) з 

бібліотекою, пропагування дитячої літератури, потребу в щоденному читанні, 

уявлення учнів про значення книги в житті людини; 

- учні 3-А класу під керівництвом класного керівника Попадюк О.І., 

побували на екскурсії в Національному природному парку "Вижницький". 

- проводилися бесіди на тему «Література рідного краю», краєзнавчі 

вікторини «Вивчай і знай свій рідний край» з учнями 1-4 класів; 

-  буккросинг з літератури з краєзнавчої тематики «Передай книжку другу»; 

-  акція «Подаруй бібліотеці книгу» - найактивнішими виявилися 4-Б 

(кл.кер. Петрищук Є.В.) та 9-Б класи (кл.кер. Клим Г.Г.); 

- з метою прищеплення учням любові до книги, дбайливого ставлення до 

неї, виховання потреби в читанні, підвищення інтересу учнів до ролі книжки 

вихователі групи продовженого дня Тонієвич Н.І. та Чолан О.О. спільно з 

бібліотекарем Мухою М.В. провели з учнями акцію «Полікуй книжечку» та 

вилікували понад 20 пошкоджених книг; 

- класним керівником 4-Б класу Петрищук Є.В. та бібліотекаркою закладу 

Мухою М.В. було організовано конкурс віршів:« Природа у поезії » між учнями 4-

Б класу, гран-прі отримав Ткачук Андрій; 

- Бібліотекаркою Мухою М.В., заступницею директорки з виховної роботи, 

шкільним парламентом було проведено Рейд перевірки підручників у 1-5 класах (6-

11 класи навчалися дистанційно). 

Напередодні Дня українського козацтва та Дня Захисника України,  з метою 

популяризації українських традицій, любові до рідної землі   у закладі було 

проведено: 



• класними керівниками 1-11 класів були проведені виховні години «Я 

– Захисник України», перегляд відеофільмів на військову тематику, 

мультфільмів патріотичного характеру;  

• уроки мужності до Дня захисника України; 

• участь у флешмобі «Дякую захисникам України!»; 

• під керівництвом учителів образотворчого мистецтва учні 

долучилися до акції «Привітай тих, хто служить!» та виготовили вітальні 

листівки, листи підтримки для воїнів; 

• бібліотекаркою Мухою М.В. організовано тематичну виставку у фойє 

закладу «Україна пам’ятає»; 

• відбулося відкриття шкільного етапу військово-патріотичної гри 

"Сокіл"(" Джура"). На якому шість роїв куреня ім. Назарія Яремчука 

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича урочисто розпочали 

новий змагально-виховний сезон, пройшовши квест. 

За підсумками рої зайняли наступні місця: 

• етап "Стрільба": 

• Рій "Нескорені" (11-А клас) 

• Рій "Нескорені" (8-Б клас) 

• Рій "Характерники" (10-Б клас) 

• етап "Метання гранати" 

• Рій "Нескорені" (10-А клас) 

• Рій "Непримиренні" (11-А клас) 

• Рій "Незламні" (9-Б клас) 

• етап "Прес" 

• Рій "Непримиренні" (11-Б клас) 

• Рій "Нескорені" (11-А клас) 

• Рій "Непередбачувані" (10-А клас) 

• У конкурсі "Квест" (старша вікова група) переможцями стали: 

• Рій "Нескорені" (11-А клас) 

• Рій "Непередбачувані" (10-А клас) 

• Рій "Характерники" (10-Б клас) 

• Рій "Непримиренні" (11-Б клас) 

• У конкурсі "Квест" визначено переможців (середня вікова група): 

• Рій "Незламні" (9-Б клас) 

• Рій "Нескорені" (8-Б клас) 

- з метою ознайомлення учнів з традиціями, звичаями українського 

козацтва, пробудження почуття відповідальності за долю країни та виховання 

глибокої поваги до козаків, які віддали своє життя в ім’я майбутнього людства, 

класними керівниками Ковалюком П.М, Гайдук Н.М., Кіцул Л.Г., педагогами та 

випускниками закладу було проведено виїзний виховний захід «Посвята в 

Козачата» учнів 5-х класів в урочищі Лужки. На посвяті панувала дружня 

атмосфера, учасники отримали масу задоволень та були зараховані до куреня 

імені Назарія Яремчука і отримали посвідчення козака та козачки; 



- взяли участь у обласному челенджі "Топ-3 здобутків нашого куреня" 

#курінь_джура_2021 та були нагороджені грамотою.  

9 листопада з нагоди Дня української писемності та мови вчителькою 

Шпинтюк Р.Г. проведено тематичну годину з учнями 6-Б класу. Урок розпочався зі 

знайомства з історією цього свята, перегляду відеопрезентації. Діти поділилися 

цікавими фактами про українську мову, дізналася багато нового для себе. 

Учителька провела зі школярами захоплюючу інтерактивну вікторину "Знавці 

української мови та писемності".  

Також цьогоріч педагоги та учні нашого закладу вже вкотре взяли участь у 

щорічній акції від суспільного мовника – Всеукраїнському радіодиктанті 

національної єдності, автором і читцем якого був відомий письменник Юрій 

Андрухович. 

З метою вшанування патріотизму і мужності українців, які стали на захист 

прав і свободи національних інтересів українського народу, з нагоди відзначення 

Дня Гідності і Свободи (21 листопада) у закладі класними керівниками були 

проведені години спілкування «Герої завжди поміж нас», психологічною службою 

тематичні виховні заходи з учнями 7-А класу, учні 5-А класу переглянули 

документальні фільми про події на Майдані, та за участю членів шкільного 

парламенту, під керівництвом педагога-організатора Юрійчук Р.В., було створено 

відеоролик до Дня Гідності і Свободи. 

З нагоди 70-ої річниці від Дня народження видатного українського співака, 

народного артиста України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка 

(посмертно) Назарія Назарійовича Яремчука у нашому закладі проведено ряд 

цікавих заходів: 

- інтерактивний урок з учнями 9-Б класу, який провела Ірина Колотило, 

менеджер проекту кімнати-музею ВІА «Смерічка» менеджер освітніх проектів ГО 

Центр «Ейдос» (Київ); 

- челендж #Червона_рута, до якого долучилися рої "Лідери" (учні 5-А 

класу), "Соколята" (учні 5-В класу), "Непередбачувані" (учні 10-А класу), 

"Характерники" (учні 10-Б класу) Куреня імені Назарія Яремчука; 

- літературно-музичний захід «Він так співав, що крилами йому став голос» 

з учнями 4-Б класу (кл. кер. Петращук Є.В.). Спогади-розповіді про видатного 

діяча естради тісно сплелися із яскравими виступами. Талановиті діти виконали 

відомі музичні твори, які з роками не старіють. 

З метою гідного відзначення 6 грудня ювілею – 30-ї річниці утворення 

національної армії – Збройних Cил України, рої Куреня імені Назарія Яремчука 

виконали марш української армії та були нагороджені грамотами за підсумками 

конкурсів "Квест" та "Стрільба з пневматичної гвинтівки", відбулася зустріч учнів 

5-Б класу з Олексієм Івановичем Зваричем, учасником АТО. 

До дня вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу в роки 

голодомору 1932-1933 р.р. для учнів 7-А класу, класним керівником Сергій Я.І. 

проведено виховний захід, під час якої школярі дізналися про причини, початок та 

наслідки страшної трагедії, а також мали змогу переглянути відеосюжети  

очевидців цієї жахливої трагедії 1932 – 1933 років. А для восьмикласників було 

проведено урок пам’яті «Голодомор 1932 – 1933 років». Учитель історії Девда 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd9ef3NsIoHFq2AtSi22f8E5TU7F_4ZWum8M1cE4xc5J3k4DtwXuWNm3WSHPnDO64Cx4LwlWBNBkOg9vXaXAEtzT4u0FrmbhwTcg5hd50i0TwZg0NOQ4wl7L-1MS_kZBM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUEx9fXhXwK3dCxJNmHPwM0PjYG7EkBGlUjcPnL6XwIPMVxmerx_PKZWkEFWc39GK52tYpju18O9jpuF2-e4sqI_K_k9KSxoiSMTfUW3InSS2fOdY3JyDVVC42EldCerbOEWwYXKneuDCxhkfbuSDBxV6tIZZExPhjWX1VhFDrfIdmqCCCjV90WbJPNzb4kos&__tn__=*NK-R


О.М. розповіла про події, що відбувалися на території України та наших сіл у 

період 1932 – 1933 років. Також підготовлено тематичну виставку літератури та 

документів. У пам’ять загиблим учні виготовили колоски та лепбук.   

Щороку 14 грудня Україна відзначає пам’ятну дату – День вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В цей день у нашому 

закладі класним керівником 8-А класу Гождою Т.Я. було проведено виховний захід 

"Чорнобиль – біль України". Учні переглянули документальний фільм та 

виготовили лепбук, завдяки якому учні мали змогу ще краще дізнатися про події 

трагедії. 

Адже, пам’ятаючи про ці сторінки історії, ми ніколи не повинні забувати 

героїзму пожежників, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, 

представників усіх професій і всіх народів, котрі брали участь у ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС. 

Педагогічний колектив закладу проводить значну роботу по правовому та 

моральному вихованню учнів. Учителі на уроках і виховних годинах 

прищеплюють повагу до Конституції України, державних символів, прав і свобод 

громадян. 

- 27 вересня Україна відзначає 30-ту річницю схвалення державою "Конвенції 

про права дитини". У зв'язку з цим для учнів нашого закладу ювенальним 

прокурором Вижницької окружної прокуратури Бойко О. В., було проведено цікаві 

інформаційні уроки з елементами тренінгу про права дитини з учнями 4-Б та 7-А 

класів. 

- Цього року у нашій державі вперше відзначається Всеукраїнський день 

відповідальності людини. Це державне свято України коли вшановується пам'ять 

Богдана Гаврилишина, автора "Декларації відповідальності людини". 19 жовтня 

практичним психологом Швейкою О.М та соціальним педагогом Мицкан А.Ю. 

було проведено тренінг з учнями 5-В класу на тему "15 сходинок особистісного 

зросту" та з учнями 10-Б класу "Відповідальність починається з мене». Метою 

тренінгів було ознайомити учнів з поняттям відповідальність формувати почуття 

відповідальності за свої вчинки, навчити дітей приймати правильні життєві 

рішення, робити виважені вчинки, виховувати учнів доброзичливість, людяність, 

тактовність та відповідальніст 

- З нагоди відзначення Всесвітнього Дня дитини було проведена виховна 

година з учнями 2-Б класу (кл. кер. Пріц І.Г.) та година спілкування з учнями 7-А 

класу (психологічна служба нашого закладу). Метою даних заходів було 

ознайомити учнів з правами дитини та показати роль і значення в захисті їхніх 

прав. Сформувати в дітей навички використання отриманих знать про свої права та 

обов’язки при вирішенні реальних життєвих ситуацій. 

З 06.12 по 10.12.2021 року був проведений тиждень правових знань. В рамках 

Тижня були проведені наступні заходи: бесіди на правову тематику, розгадування 

кросвордів, ребусів, урок-подорож «Знай свої права дитино» (5 класи), гра-

мандрівка «Свої права ти добре знай, їх шануй та поважай», «Запитання та 

відповіді» з представниками поліції, виставка малюнків  «Що ми знаємо про свої 

права», перегляд науково- популярного фільму «Конвенція про права дитини» 9-11 

класи. 



Впродовж І семестру 2021-2022 н.р. у закладі активно продовжувала роботу 

Рада профілактики правопорушень та бездоглядності. Відбулися  засідання ради, 

на яких розглядалися питання порушення Статуту школи, відвідування навчальних 

занять, робота класних керівників щодо попередження жорстокості та насильства 

над дітьми, розгляд конфліктних ситуацій. Батькам були надані рекомендації щодо 

виховання та навчання дітей, організації вільного часу. 

Заклад підтримує тісний зв'язок з правоохоронними органами, представники 

яких проводять профілактичні бесіди зі школярами. 

10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам. Оскільки останнім 

часом спостерігається зростання суїцидальної активності населення і дітей у тому 

числі, виникла потреба в організації профілактичної роботи щодо попередження 

суїцидів серед дітей та підлітків. З метою запобігання участі неповнолітніх у таких 

небезпечних суїцидальних групах (іграх), як «Біжи або помри», «Рудий Лис», 

«Синій Кит», «f57», «f58», «Червона сова», у закладі було проведено заняття з 

елементами тренінгу для учнів 7-Б та 9-Б класів на тему «Я обираю життя»;-

(практичний психолог Швейка О. М.), інформаційну бесіду про загрозу суїциду 

поміж дітей та підлітків, цінність життя та наслідки необдуманих вчинків, 

співробітником ювенальної поліції м. Вижниця Сатонін О. С. для учнів 10-Б класу. 

В рамках тижня "Безпеки дорожнього руху" інспекторами ювенальної 

превенції, сектором реагування патрульної поліції Вижницького районного відділу 

поліції та працівниками ДСНС (м. Вижниця) було проведено змістовний і цікавий 

інформаційно-просвітницький захід, де учні мали змогу дізнатися багато корисної 

інформації та побувати в ролі поліцейського та рятівника. 

Учні 1-х класів зустрілися із капітаном поліції, старшим інспектором ЮП СП 

Вижницького РВП, Зельською Ю.П. В цікавій ігровій формі діти повторили вже 

відомі правила дорожнього руху, переглянули мультфільм та взяли участь у 

сюжетно-рольовій грі "Ми переходимо дорогу". Класними керівниками та 

вчителями було проведено єдиний Національний урок з безпеки дорожнього руху 

"Безпечна дорога додому" із використанням відеоматеріалів та навчальних 

мультфільмів. 

Учні 4-А та 4-Б класу відвідали пожежну частину, де пригадали правила 

запобігання небезпечних ситуацій, правила обережного поводження з вогнем, 

правила виклику рятівних служб у разі необхідності та виховання почуття 

відповідальності за збереження довкілля.  

З 20 по 24 вересня 2021 року у рамках тижня протидії булінгу працівниками 

психологічної служби було проведено тренінг «Разом проти булінгу» для учнів 6 - 

10 класів. Мета тренінгу – ознайомити учнів з поняттям, формами та структурою 

булінгу; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати 

навики відповідальної та безпечної поведінки; виховувати почуття емпатії та 

переживання до дитини, яка зазнає насильства. За участю представників шкільного 

парламенту підготовлено соціальний ролик «Стоп булінг». 

Заступницею директорки з виховної роботи було організовано зустрічі з 

інспектором ювенальної превенції Зельською Юлією та начальницею служби у 

справах захисту дітей Олексюк Оксаною, які провели ряд профілактичних бесід з 

учнями 6-11 класів, що були спрямовані на інформування учасників освітнього 



процесу про шкільний булінг та запровадження адміністративної відповідальності 

за вчинення булінгу (цькування). Учні почули інформацію про види булінгу, міри 

покарання, навчилися відрізняти булінг від звичайного конфлікту. Адже, бути 

доброю людиною - це хороша звичка! 

18 жовтня відзначався Європейський день боротьби з торгівлею людьми. 

Щоб привернути увагу, розповісти про ризики,  на які наражаються українці, 

практичним психологом Швейкою О.М. проведено заняття з елементами тренінгу 

«Я не для продажу». Його мета - підвищити рівень поінформованості та 

усвідомлення учнями гостроти проблеми торгівлі людьми, обговорити причини, 

форми та ознаки цього явища, проінформувати про організації, куди можна 

звернутися за допомогою. 

До  Всесвітнього дня доброти (13 листопада) для учнів 3-4 класів було 

проведено уроки доброти «Друзі з особливими потребами» та милосердя «Твори 

добро, бо ти - людина»; виховну годину з учнями 2 –го класу «Краса душі 

людської – доброта », учні взяли активну участь в обговернні, та створили лепбук. 

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (16 листопада) та з 

метою формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, задля 

пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов учасників 

освітнього процесу практичним психологом та соціальним педагогом для учнів 

закладу проведені розвиваючі заняття «Крокуємо », для учнів 5-6 класів -

  тренінгове  заняття «Толерантність в колективі». Учнями 10-Б класу оформлено 

тематичну стінгазету «Наш світ толерантності», де учні мали змогу висвітлити 

цікаву інформацію стосовно даної теми. Впродовж даних заходів учні мали змогу 

поділитися своїми думками щодо рис, якими повинна володіти  толерантна людина 

та гарними справами, що робить людину толерантною. 

До нашого закладу завітала Марина Бабешко, активістка Громадської 

організації "Ми рівні". Вона провела виховні години "Дружба та толерантність - 

запорука запобіганню насилля», розповіла школярам як важливо розуміти один 

одного, вміти толерантно спілкуватися та поважати інших. Разом із дітьми 

подивились цікаві мультфільми про дружбу, вивчили тлумачення слів 

"Толерантність", "Інклюзія" та "Доброчесність", обмінялися долоньками "Дружби". 

До Міжнародного дня людей з інвалідністю асистентами вчителів були 

проведені виховні заходи: 

- Мельник А.Д. - "Надія на майбутнє" з учнями 6-Б класу; 

- Колотило І.В. - "Ми різні - ми рівні!" з учнями 1-В класу; - Друк Н. разом із 

класним керівником Старух С.Г. - "Доброти і милосердя сповнені наші серця" з 

учнями 1-А класу; - Гаврилюк О.Д. - "Від серця - до серця" з учнями 5-В класу. 

Всі заходи відбулися з метою привернення уваги учнів на права дітей з 

особливими потребами, формування любові і поваги до них. Діти висловлювали 

думки стосовно питання рівності і доброго ставлення до людей, передали тепло і 

добро свого серця діткам, які цього потребують. 

Школярі зробили висновок, що толерантність кожного з нас, милосердя та 

увага допоможуть покращити життя людей з особливими потребами. 

З 29 листопада по 3 грудня проходив загальноукраїнський Тиждень 

доброчесності – це один з кроків на шляху до розбудови справедливого та 



успішного суспільства. І цей шлях, безперечно, починається з дитинства. Саме 

тому, тиждень було розпочато із проведення класними керівниками Кіцул Л.Г. (5-В 

клас), Гаврилюк О.С. (8-Б клас), Чорней К. Л. (3-Б клас), Ямбор Н.В. (10-Б клас) та 

Гожда Т.Я. (8-А клас) годин спілкування з учнями на тему: "Добро. Чесність. 

Академічна доброчесність". Педагоги з метою покращення знань щодо дотримання 

академічної доброчесності, підвищення рівня фахової майстерності взяли участь в 

онлайн-курсах на платформах Prometheus та Edera.  

У фоє закладу було розміщено «Скриньку ідей», де учні та вчителі мали змогу 

поділитися цікавими пропозиціями щодо покращення умов у закладі. Найбільше 

побажань було щодо осучаснення спортивного залу, їдальні , фасаду, створення 

дитячого спортивного майданчику, будівництва актового залу та теплого басейну.  

З метою привернення уваги учасників освітнього процесу до проблеми 

насильства у суспільстві та попередження негативних явищ, що можуть призвести 

до насилля або спровокувати його вчинення, у період з 25 листопада по 10 грудня 

2021 р. у закладі проходила Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». У 

рамках Акції практичним психологом Швейка О.М. та соціальним педагогом 

Мицкан А.Ю.  проводилися різноманітні заходи: 

- для учнів 10-11 класів тренінгові заняття «Запобігання насильству»; 

«Насилля в сім’ї»; виховні години «Любов – найкращий засіб спілкування»; бесіди 

«Мій світ без насилля»; 

-  години психології до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «ВІЛ/СНІД 

реальна загроза людству » з учнями 7-9 класів. Проведений захід, спонукав до 

аналізу власних дій , вчинків , переосмислення цінностей . Сприяли в учнів 

людяності, відповідальності, любові до ближнього, поваги до гідності іншої 

людини, свідомого ставлення до своїх прав та обов’язків, а також шанобливе 

ставлення до людей хворих на ВІЛ. 

- конкурс малюнків « Мій світ без насилля » де учні мали змогу  показати, як 

вони уявляють світ без насилля. 

- з учнями 9- го класу проводилася інформаційна бесіда « Я маю право жити 

без насильства. Діти брали активну участь у створенні плакатів, знаходили вихід із 

конфліктних ситуацій, та висловлювали власні думки. 

Належним чином у закладі організована краєзнавча та природоохоронна 

робота. Впродовж 04-07 жовтня у закладі проводився конкурс-виставка «Дари 

осені – 2021», де школярі мали можливість розкрити свою творчість, проявити 

фантазію, використавши природні матеріали. Всі учасники були нагороджені 

подяками та грамотами, а найкращі роботи були відправлені на конкурс до 

Національного парку «Вижницький» та нагороджені дипломами за участь. 

30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день тварин. 

Офіційно День домашніх тварин в Україні не відзначається. Але це не привід не 

святкувати. Як сказав Антуан де Сент-Екзюпері: "Ти у відповіді за тих, кого 

приручив". Саме під таким гаслом для учнів 1-Б класу класоводом Луканюк О.С. 

було проведено виховну годину. Учні дізналися багато цікавого про домашніх 

улюбленців, особливості догляду за тою чи іншою тваринкою, переглянули 

мультфільм та долучилися до фоточеленджу "Мій домашній улюбленець". 



З метою пропаганди серед молоді бережливого ставлення до природи учні 

закладу взяли участь в акції «Нагодуй птахів взимку». 

Велика увага в закладі приділяється естетичному вихованню учнів. Впродовж 

І семестру 2021-2022 н.р. організовувалися різноманітні заходи, які формували в 

учнів естетичні погляди, смаки, почуття прекрасного, розкривали нові таланти:  он-

лайн вітання до Дня вчителя, відео-колаж до Дня Святого Миколая та Нового року, 

розважальна новорічна програма для учнів початкових класів. 

З метою розвитку творчих здібностей дітей, які цікавляться різними аспектами 

у вивченні космосу, виявляють схильність до науково-дослідницької роботи, 

прагнуть розкрити свої творчі здібності та підвищити рівень знань у сфері 

природничих і гуманітарних наук. Учні нашого закладу під керівництвом вчителів-

наставників Кіцул Л.Г., Фартушняк С.С., Мельник А.Д. взяли участь у 

Всеукраїнському гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії» і були нагороджені 

грамотами за ІІ місце у міському етапі. 

Учні нашого закладу взяли участь у територіальному етапі обласного 

конкурсу юних дизайнерів та створювали логотип до 30 - річчя Незалежності 

України. Всі діти продемонстрували високий рівень володіння різноманітними 

техніками та технологіями обробки матеріалів, авторські здібності, естетичний 

смак та художню майстерність. За результатами оцінювання призові місця 

розподілено наступним чином: 

(середня вікова категорія 11 -14 років ) 

І місце, Чорней Катерина, учениця 5 – Б класу, керівник Кіцул Л.Г., робота 

якої також була представлена на обласному етапі, де отримала почесне ІІ місце. 

ІІ місце, Максимчук Іван, учень 5 – А класу, керівник Кіцул Л.Г. 

ІІІ місце, Ткач Поліна, учениця 7 – Б класу, керівник Фартушняк С. С. та Дарій 

Софія, учениця 6 – А класу, керівник Іричук Г.Г. 

Новий рік - завжди цікаве, веселе свято. Задовго до Нового року в закладі 

розпочинається підготовка до нього. У зв'язку з цим було проведено конкурс на 

краще оформлення класних кімнат (без використання електроприладів), 

виготовлення святкових листівок та плакатів, які чудово доповнювали інтер’єр 

нашого закладу. 

Система позакласної виховної роботи з учнями закладу була спрямована на 

формування пізнавального, комунікативного, морального, естетичного, фізичного 

потенціалів учнів, на розвиток і прояв їхніх індивідуальних особливостей. Ці 

питання вирішувалися в закладі за рахунок функціонування 6 гуртків 

(танцювальний (керівник Хотимська І. Ю.), Художній гурток «Юний художник» 

(керівник Мельник А.Д.), «Волейбол» (керівник Іванюк Д.М.), та військово-

патріотичний «Сокіл»(«Джура») (керівник Ковалюк П.М.)) за інтересами та 

залучення вчителів своєї справи до роботи в них.  

Гуртки працюють згідно плану роботи, затвердженого директором та 

охоплюють  усі вікові категорії дітей. 

Результати своєї діяльності гуртківці постійно представляють під час 

предметних декад та тижнів; вони беруть участь у культурно-масових та суспільно-

корисних заходах, які проводяться в закладі та районі. Зокрема: 



- За ініціативою керівниці шкільного гуртка "Юний художник" Мельник А.Д. 

учні нашого закладу долучилися до відкритого дистанційного конкурсу 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Подивись, яка барвиста 

осінь» (номінація "Образотворче мистецтво"). Згідно рішення журі дипломом за ІІІ 

місце нагороджений учень Вірста Микола. Окрім того, усі учасники конкурсу 

отримали подяку від організаторів конкурсу.  

- Участь у територіальному етапі Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки 

"Новорічна композиція" (кер. Мельник А.Д.). Нагороджені грамотами за ІІ місце:  

Луцяк Христина учениця, 4-А класу; 

Гожда Анастасія, учениця 4-В класу; 

Вірста Микола, учень 4-В класу; 

Ковтун Єва, учениця 4-В класу; 

Смук Кароліна, учениця 4-Б класу; 

Шутак Софія, учениця 4-Б класу. 

- участь змагання з волейболу у рамках Гімназіади серед учнів 10-11 класів (кер. 

Іванюк Д.М.). та здобули почесне 2 місце. 

- участь у змаганнях із військово - прикладних видів серед шкіл Вижницької ОТГ 

збірної команди 9-10-х класів Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юрія 

Федьковича куреня імені Назарія Яремчука, яка отримала наступні місця:  

1 місце - стрільба з пневматичної гвинтівки - Гаврилюк Андрій; 

1 місце - неповне розбирання та збирання АК-74 - Маковійчук Яна; 

2 місце - неповне розбирання та збирання АК-74 - Дячук Роман.  

Заклад співпрацює з багатьма позашкільними закладами міста Вижниці, що 

сприяє виховній роботі. Учні закладу відвідують позашкільні спортивні секції 

ДЮСШ, карате, спортивний комплекс «Богатир», гуртки БТДЮ, музичну школу. 

Зайнятість учнів закладу позашкільною освітою становить 31 %.  

У школі створено систему виховання здорового способу життя, яка сприяє 

розвитку фізичних якостей учнів.  

Традиційно на початку нового навчального року в закладі було проведено 

"Олімпійський тиждень" , у рамках якого організовано чимало цікавих заходів: 

тематичні виховні години, інформаційні хвилинки, олімпійські уроки, спортивні 

змагання між класами, які мали на меті пропагувати серед дітей та учнівської 

молоді здоровий спосіб життя, сприяти залученню їх до активних занять спортом. 

Веселими і задоволеними залишилися всі учасники заходів. Ми ще раз 

переконались, що в нашому закладі вчаться сильні, спритні й сміливі діти. 

З 15 по 19 листопада 2021 року у нашому закладі проводився «Тиждень знань 

з основ безпеки життєдіяльності». Серед організованих заходів, які спрямовані на 

пропаганду здорового, активного способу життя, вивчення і використання на 

практиці правил основ безпеки життєдіяльності, попередження загибелі та 

травматизму дітей при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій, 

проводяться тематичні виховні години, бесіди, перегляд відеороликів на тему "З 

чого починається безпека", "Безпечна поведінка", виставка малюнків «Наша 

безпека у наших руках». Майстрюк О.В. разом з учнями 8-Б класу провела 

практичне заняття "Допоможи другові" на знання правил надання першої медичної 



допомоги під час нещасних випадків та поведінки в екстремальних ситуаціях. 

Друзі, будьте обережними та обачними! 

Коли діти допомагають дітям – це безцінно. Коли дорослі вчать дітей бути 

відповідальними, щедрими, піклуватись про тих, хто поруч, і сприймати 

благодійність як норму життя – це безцінно. В нашому закладі впродовж І семестру 

2021-2022 н.р. було проведено ряд Акцій милосердя: 

- наш заклад приєднався до акції "МОНЕТКИ ДІТЯМ", яку організували 

Національний банк України та благодійний фонд "Таблеточки". В результаті акції 

було зібрано 8 кг монеток номіналом 25 копійок (це 569 гривні). Усі зібрані кошти 

перераховані на рахунок благодійного фонду ,,Таблеточки" на допомогу 

онкохворим дітям; 

- у рамках глобального руху #ЩедрийВівторок, метою якого є заохочування 

дітей до добрих справ, шкільним парламентом Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юрія 

Федьковича було організовано та проведено благодійну акцію по збору коштів на 

лікування маленької Софійки. З допомогою школярів та їхніх батьків було зібрано 

та переведено на рахунок Ткачук Надії Миколаївни (бабуся дівчинки) суму у 

розмірі 10 113 грн. 

- учні та педагоги нашого закладу зібрали благодійну допомогу у вигляді 

продуктів харчування та матеріальної допомоги у розмірі 2000 грн вчительці 

Вакуленко Надії Олексіївні, що на даний час перебуває на заслуженому 

відпочинку. 

Не всі заплановані  виховні заходи були проведені або організовані на 

належному рівні з певних об’єктивних причин. Також слід звернути увагу на 

покращення діяльності учнівського самоврядування закладу. 

Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у закладі проводиться на 

належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над 

якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що аналіз стану виховної роботи за І семестр 

2021-2022 навчальний рік свідчить про достатній виховний потенціал навчально-

виховного процесу та концепцію виховної системи, що склалася в закладі. 

Створена модель виховної роботи допомагає виховувати компетентних учнів, у 

яких розвивається здатність до самопізнання та самовдосконалення. Завдяки цьому 

всі вихованці протягом року були активними учасниками позакласного життя 

закладу.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyYjmRkOVU9hjnFvWjqy3fnW-iCNj600XNnWgNxTZYKAjNdQKY2RlF9bXmmC5Owk3gRqJXrS5HRfcb-PNPusA2Y2P4eDA_ckLQOPDqrUGPHdsQ3qf5mJTsCDBnpto5V45rMaZf9vRVnaxZy4zw9Ye6IJq5v6vEBeHbIwSfonWjUkGHfpW43lFTOh_2fyrUZKg&__tn__=*NK-R

