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Звіт
про стан виховної роботи
по КЗ «Катеринівський ліцей»
за 2018/2019 навчальний рік
Педагогічний колектив ліцею, керуючись основними документами:
Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про загальну
середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державною
національною програмою «Освіта. Україна ХХІ ст.», Конвенцією про права
дитини, Декларацією прав дитини, Основними орієнтирами виховання учнів
1-11 класів, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом
ліцею проводив цілеспрямовану роботу щодо підвищення якості навчальновиховного процесу, формування інтелектуально й творчо розвинутої
особистості.
Виховна робота в закладі в 2018/2019 н.р. спрямована на «Моделювання
траєкторії розвитку і творчої самореалізації особистості на засадах педагогіки
партнерства».
Класні керівники скеровують свою роботу на особистість учня,
формування ціннісних орієнтацій громадянина-патріота, формування здорового
способу життя, застосовують сучасні виховні технології, використовують
нестандартні форми роботи, розвивають суспільну активність учнів.
З метою гармонійного розвитку учнів ліцею педагогічним колективом
проводиться робота з формування ціннісного ставлення учнів до себе,
суспільства і держави, сім’ї, родини, людей, природи, праці, культури і
мистецтва. Основою виховної роботи з учнями є робота в класі. Значну роботу
протягом року проводили класні керівники: Піскова К.О. (класовод 1 класу),
Кочергіна О.А. (класний керівник 7 класу), Авраменко Д.В. (класний керівник 5
класу). Перевірено документацію класоводів та класних керівників, вона
знаходиться на достатньому рівні.
З метою вдосконалення роботи класних керівників в ліцеї працює
методичне об’єднання класних керівників. Проведено 4 засідання, на яких
розглянуто питання:
1. Нормативно-правове забезпечення виховного процесу в навчальному
закладі. Нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності учнів під
час навчально-виховного процесу. Нормативно-правове забезпечення в галузі
охорони дитинства, попередження правопорушень учнів.
2. Планування виховної роботи в класних колективах. Орієнтовні завдання та
напрямки виховної роботи в 2018/2019н.р.

3. Впровадження інноваційних технологій в виховну діяльність закладу в
умовах упровадження Концепції НУШ.
4. Акмеологічний підхід у системі роботи класного керівника.
5. Кодекс цінностей українського виховання.
6. Профілактика та подолання булінгу в школі.
7. Вчитель і проблема дисципліни або як треба відповідати на неприйнятну
поведінку учнів. З досвіду роботи класних керівників з різним стажем.
8. Особливості роботи класного керівника 5-го класу: спадковість початкової і
основної школи, проблеми адаптації.
Виховна робота була спрямована на підвищення учнівського
самоврядування в ліцеї. Забезпечувався комплексний виховний вплив на учнів
шляхом залучення їх до активної та систематичної участі в вирішенні важливих
питань життя класу та ліцею.
Ініціатором цікавих та корисних справ була Велика рада учнівської
асоціації «Асорті» на чолі з Мамай Риммою.
Учні ліцею брали участь в роботі 5 гуртків БДЮТ. На базі ліцею працює
волейбольна, футбольна секція та секція настільного тенісу.
Працює лекторій педагогічних знань для батьків. Згідно графіка
проведення батьківських зборів класні керівники розглянули питання
успішності, методи виховання, безпеки життєдіяльності учнів та здорового
способу життя.
В ліцеї працює лекторій правових знань. Проводилися заходи щодо
дитячої бездоглядності й профілактики правопорушень: бесіда «Правова
абетка», усний журнал «Основи законодавства України про адміністративну та
кримінальну відповідальність», круглий стіл «Сприймайте мене таким, яким я
є», день правових знань для учнів «Учень. Школа. Права та обов’язки».
У грудні, з 10.12.18 по 14.12.18, пройшов тиждень правових знань. Учні
ліцею в рамках тижня взяли участь у таких заходах: всеукраїнському уроці
«Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини,
конкурсі малюнків за темою «Право очима дитини», круглому столі
«Відповідальність у моєму житті», правовій вікторині «Чи знаєш ти права
дитини?», виховних годинах «Булінг у школі: причини, наслідки, допомога».
У закладі створена Рада профілактики правопорушень, розглянуто
питання:
1. Відповідальність батьків за виховання дітей.
2. Проведення антиалкогольної, антинікотинової пропаганди серед учнів.
3. Залучення учнів девіантної поведінки до участі у гуртках, секціях.
4. Робота з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах.
5. Робота наставників, класних керівників з учнями, схильними до
девіантної поведінки.
Діти пільгового контингенту відвідані вдома, залучені до гурткової
роботи.
Значна увага приділялася попередженню дитячого травматизму.
У вересні пройшов місячник «Увага, діти на дорозі!», за окремим планом
проводився Тиждень безпеки дорожнього руху. Протягом року проведено

заходи: круглий стіл «Кардіологічна мозаїка», тренінг «Збережи здоров’я на
усе життя», ток-шоу «Міфи і правда про СНІД», лекція «Основи самозахисту
під час терористичних актів», відбулися тематичні бесіди, вікторини «Правила
поведінки під час пожеж», «Безпечна поведінка під час новорічних та різдвяних
свят», «Правила поводження біля водоймищ у зимовий період».
Питання профілактики дитячого травматизму розглядались на
батьківських зборах у всіх класах, заслуховувалися на нарадах при директорі.
Ведеться загальношкільний журнал інструктажів з техніки безпеки. З учнями
проводяться бесіди з попередження дитячого травматизму, які фіксуються в
класних журналах та щоденниках учнів.
В ліцеї сформовані загони ЮІР та ДЮП, які працювали згідно планів
роботи.
На початку вересня були підготовлені та проведені заходи, присвячені
75-й річниці Дня визволення Лозівщини: організована робота патруля пам’яті,
проведено операції «Ветеран живе поруч», «Квіти на братських могилах»,
уроки мужності «За волю України ви життя віддали», виставку літератури
«Визволення щасливі хвилини», виставка малюнків «За мир і спокій на рідній
землі», взяли активну участь в сільському мітингу-реквіємі.
З метою формування ціннісного ставлення учнів до людей, суспільства,
формування поваги до українських звичаїв і обрядів, усвідомлення себе
патріотом України в ліцеї було проведено заходи:
- до Міжнародного дня миру (участь у районній акції «Голуб Миру»,
виховні години «Мир, яке коротке слово …»);
- до Дня партизанської слави (уроки мужності «Ми пам’ятаємо»,
«Партизанське підпілля в роки війни»);
- до Дня захисника України (участь у районній акції «Привітай воїна з
Днем захисника України», виховні години «Захисники України: від минулого
до сьогодення», пізнавально-розважальне свято «Ми роду козацького діти,
землі української цвіт», конкурсна програма «Ми козацького роду нащадки!»,
урок мужності «Воїни АТО – наша гордість і сила», покладання квітів біля
пам'ятника учасника АТО на сході України, Верховодова Дмитра Івановича,
участь команди школи «Нащадки козаків» у районних змаганнях «Від козацтва
і донині лине слава України»);
- до 74-ї річниці визволення України (уроки мужності «Україна пам’ятає
подвиг солдата», екскурсія «Герої живуть вічно» до краєзнавчого музею, де
розповідалось про наших земляків, які брали участь у Другій світовій війні і
про теперішніх героїв, воїнів АТО);
- до 85-ї річниці Голодомору 1932-1933 р.р. (уроки пам’яті «Скорботна
пам'ять поколінь», круглий стіл «Голод на Слобожанщині», відео-урок з
обговоренням «Геноцид українського народу 1932-1933 років», участь у
траурному мітингу);
- до Дня Гідності та Свободи (інформаційні хвилини «Герої сьогодення»,
уроки мужності «Тільки тим історія належить, хто за неї бореться й живе»,
загальношкільна лінійка «Подвиг, що непідвладний часу»).

До Дня людей похилого віку проведено святковий концерт у районному
територіальному центрі, надали допомогу вчителям-пенсіонерам, проведено
виховні години «Поспішайте творити добро!».
З метою формування здоров’язберігаючої компетентності учнів у ліцеї
працює наркопост, проведено місячник попередження шкідливих звичок, квест
«Молодь обирає здоров’я», конкурс плакатів «Спасибі – НІ!», взяли участь у
районних акціях «Молодь за здоровий спосіб життя», «16 днів проти
насильства».
Цікаво й змістовно проходили загальноліцеївські свята – Першого
дзвоника, святковий концерт до дня працівників освіти «Учитель спокою не
зна, учитель завжди у тривозі», зустріч «Воїни АТО – наша гордість і сила»,
присвячена Дню захисника України та Дню українського козацтва, спортивні
змагання «Старти надій», конкурсна програма серед юнаків до Дня Збройних
сил України «Маю честь», квест-гра «Запалюємо зорі» до Дня Святого
Миколая, новорічний ранок «В очікуванні Нового року» (1-4 кл.), конкурснорозважальна програма «Новорічні перегони» (5-7 кл.), новорічний бал
«Жартуємо разом з нами» (8-11 кл.), свято закоханих, свято 8 березня (концерт
«Мами, бабусі, дівчатка наші милі», конкурсна програма для учнів 5-11 класів
«О, жінко, ти сама весна»).
Значна увага в ліцеї приділяється формуванню ціннісного ставлення до
природи. Класними керівниками проводяться екскурсії «Спостереження за
природою рідного краю». Учні школи беруть участь в операціях «Листя в
землю», «Чисте подвір’я», «Годівничка», «Парад квітів біля школи».
Учні ліцею взяли активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських
предметних конкурсах:
- Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок» («Золотий
колосок» отримала учениця 6 класу Боєва Яна, «Срібні колоски» у
номінації «Життя лісу» отримали учениця 8 класу Коломієць Анастасія та
учень 10 класу Смірнов Юрій; у номінації «Чудесна сімка» - Коломієць
Анастасія і учень 5 класу Мілюков Сергій; сертифікати за участь
отримали учениця 8 класу Колісник Ельвіра, учениця 9 класу Гретченко
Софія, учениця 10 класу Кладченко Ольга);
- X Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник-2019» (Диплом ІІ ступеня
регіонального рівня отримала Сибокобильська Єлизавета, учениця 5
класу, дипломами ІІІ ступеня регіонального рівня нагороджені учасники:
Лукеріна Каріна, Колісник Анна та Хома Євгеній - учні 5 класу.
Сертифікатами учасника нагороджені учні 5 класу: Єрмакова Марина,
Гетьман Анастасія; учні 6 класу: Семененко Анатолій, Помогайко Ілона
та Боєва Яна; учні 7 класу: Кладченко Оксана, Мирошниенко Богдан,
Кущинський Максим та Бовдуй Анна та учениця 8 класу - Коломієць
Анастасія. Всього брало участь у конкурсі 15 учнів);
- Міжнародна природознавча гра «Геліантус» (Диплом ІІ ступеню
отримали учениці 5 класу Ікрамова Надія та учениця 6 класу Журавель
Діана. Грамоти з фізики отримали учениці 6 класу Помогайко Ілона та

Фоміна Даря. Грамоту з географії отримав учень 10 класу Смірнов Юрій.
У грі взяли участь 22 учні ліцею);
- Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека– 2019»
(«Золотий лелека»- Сивокобильська Єлизавета (6 кл), Ронін Вадим (7 кл);
«Срібний лелека»- Ікрамова Надія (5 кл), Бузалова Вероніка (5 кл);
«Бронзовий лелека»- Білай Катерина(5 кл), Кущинський Максим (7
кл),Коломієць Анастасія (8 кл).Учасник- Голобородько Таїсія(6 кл),
Фоміна Дар`я (6 кл), Кладченко Оксана (7 кл), Присталенко Микита (7
кл), Дударєв Богдан (8 кл). До участі в конкурсі були залученні 12 учнів
ліцею).
Протягом 2018/2019 навчального року учні ліцею взяли активну участь у
таких конкурсах, виставках, змаганнях:
- Районний конкурс ораторської майстерності (Самойлов Серафим, учень
10 класу; керівник: Дейнеко О.І., вчитель української мови та літератури);
- Районний спортивно-масовий захід «Від козацтва і до нині лине слава
України», присвяченому Дню козацтва і Дню захисника України (команда
«Нащадки козаків» (ІІ місце), керівник: Крайник С.Л., вчитель предмету
«Захист Вітчизни»);
- Районний етап обласної акції «Молодь за здоровий спосіб життя» (Мамай
Римма, учениця 11 класу, (колаж, І місце), Кладченко Ольга, учениця 10
класу, (виріб), керівник: Кочергіна О.А., вчитель образотворчого
мистецтва);
- Районна новорічно-різдвяна виставка букетів «Зимовий вернісаж» (Коваль
Іванна, учениця 8 класу, керівник: Кочергіна О.А., вчитель
образотворчого мистецтва);
- Районний конкурс на кращу ялинкову прикрасу «Новорічна іграшка»,
(Бузалова Вероніка, Ікрамова Надія, учениці 5 класу; керівник: Кочергіна
О.А., вчитель образотворчого мистецтва);
- Районний етап обласної виставки-конкурсу писанкарства «Різдвяна
писанка» (Кладченко Ольга, учениця 10 класу; керівник: Кочергіна О.А.,
вчитель образотворчого мистецтва);
- Районний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір»
(Кладченко Ольга, учениця 10 класу; керівник: Кочергіна О.А., вчитель
образотворчого мистецтва);
- Виставка дитячих творчих робіт «Мій біль – Афганістан» (Фоміна Дар’я,
учениця 6 класу, Бузалова Богдана, учениця 8 класу; керівник: Кочергіна
О.А., вчитель образотворчого мистецтва);
- Обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В
об’єктиві натураліста» (Мамай Римма, учениця 11 класу; керівник: Орлова
І.М., вчитель біології);
- Міський етап Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт
декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну
тематику «Кращий пожежний – це ти обережний» (Берко Єлизавета,
учениця 11 класу; керівник: Кочергіна О.А., вчитель образотворчого
мистецтва);

- Міський етап конкурсу писанкарства «Українська великодня писанка»
(Бузалова Богдана, учениця 8 класу; керівник: Кочергіна О.А., вчитель
образотворчого мистецтва);
- Міський етап виставки-акції «SOS вернісаж, або друге життя сміття»
(Бовдуй Анна, учениця 7 класу; керівник: Кочергіна О.А., вчитель
образотворчого мистецтва);
- Міський етап фестивалю дружин юних пожежних (команда
«101ЛайфХак», І місце; керівник: Кочергіна О.А., педагог-організатор);
- Зональний етап фестивалю дружин юних пожежних (команда
«101ЛайфХак», ІІ місце; керівник: Кочергіна О.А., педагог-організатор);
- Обласний
конкурс-виставка
декоративно-прикладного
мистецтва
«Слобожанські візерунки» (дипломом І ступеня і медаль Лестенькова
Олександра, учениця 5 класу, дипломами ІІІ ступеня і медалями Бедашев
Віталій та Щербак Богдан, учні 4 класу);
- Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді
«Українська революція: 100 років надії та боротьби» (Мамай Римма,
учениця 11 класу, І місце, керівник: Крайник С.Л., вчитель історії);
- Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») (команда «Нащадки козаків», керівник: Крайник С.Л.,
вчитель предмету «Захист Вітчизни»);
- Фінальний етап Першості з баскетболу серед команд юнаків (ІІІ місце,
керівник: Цяцька І.О., вчитель фізичної культури);
- Фінальний етап Першості з баскетболу серед команд дівчат (ІІ місце,
керівник: Цяцька І.О., вчитель фізичної культури);
- Фінальний етап Першості з бадмінтону (ІІІ місце, керівник: Цяцька І.О.,
вчитель фізичної культури);
- Змагання з легкої атлетики (чотирьохборство) (І місце, керівник: Цяцька
І.О., вчитель фізичної культури).
Контрольно-аналітична робота.
Видано накази по школі з організації роботи з попередження дитячого
травматизму, правового виховання, довідку про перевірку документації.
Перевірено інформацію про зайнятість у гуртках, секціях.
Перевірені журнали (сторінка класного керівника) та плани виховної
роботи.
Висновки.
Основні заходи з виховної роботи було виконано на достатньому рівні.
Поряд з тим слід зазначити і недоліки: відсутня система впровадження
сучасних виховних технологій в практику роботи класних керівників.
Трапляються випадки, коли виховні години не проводяться згідно плану
роботи.
Директор ліцею

Ю.Л. Шукалюков

