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Звіт 

 про стан виховної роботи 

по КЗ «Катеринівський ліцей» 

за 2019/2020 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 навчально-

виховного процесу, формування інтелектуально й творчо розвинутої 

особистості. 

Виховна робота в закладі в 2019/2020 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: Костюк З.Б. (класовод 1 класу), 

Кочергіна О.А. (класний керівник 8 класу), Авраменко Д.В. (класний керівник 6 

класу). Перевірено документацію класоводів та класних керівників, вона 

знаходиться на достатньому рівні. 

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 Кладченко Ольгою. 

Учні ліцею брали участь в роботі гуртка «Юні акваріумісти», 

волейбольній, футбольній секціях. 

Працює лекторій педагогічних знань для батьків. Згідно графіка 

проведення батьківських зборів класні керівники розглянули питання 
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успішності, методи виховання, безпеки життєдіяльності учнів та здорового 

способу життя. 

Проводилися заходи щодо дитячої бездоглядності й профілактики 

правопорушень. У грудні був проведений Всеукраїнський тиждень права, під 

час якого проведені тематичні заходи: виставка літератури у бібліотеці «У 

королівстві Феміди», виховні години «Права людини» з нагоди проголошення 

Загальної декларації прав людини», виставка малюнків дітей «Право очима 

дитини», відеолекторій на правову тематику, правова вікторина «Знаю право!» 

круглий стіл «Чи знаєш ти свої права та обов’язки?». До ліцею протягом тижня 

завітали з профілактичо-роз’яснювальною роботою представники Лозівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які 

запропонували учням 9-11 класів зіграти в «Правову монополію», де діти 

показали свої знання з різних галузей права. 

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: відкрита трибуна «Вплив ненормативної лексики на здоров’я людини»,  

тренінг «Цінність людського життя», практичне заняття «Спортивні ігри та їх 

оздоровчий потенціал», 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 та літній період», «Правила дорожнього 

руху», «Правила протипожежної поведінки», «Запобігання отруєнням», 

«Правила безпеки під час користування газом», «Правила безпеки під час 

поводження з вибухонебезпечними предметами», «Правила безпеки на воді», 

«Правила безпеки під час користування електроприладами, поводження з 

джерелами електроструму», «Я обираю здоровий спосіб життя».  

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 

76-й річниці  Дня визволення Лозівщини: організована робота патруля пам’яті, 

проведено  операції «Ветеран живе поруч», «Квіти на братських могилах», 

уроки мужності «На полях великих битв», виставку літератури «Дорогами 

визволення Лозівщини», виставка малюнків «Ми проти війни», 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 (виготовлення поробок  «Голуб Миру», 

виховні години «Мир, яке коротке слово …»); 

- до Дня партизанської слави (виставка воєнних фотографій «Шляхами 

подвигу і слави», уроки мужності «Юні борці – партизани – герої», 

відеолекторій «Сторінками партизанської слави»); 

- до Дня захисника України (участь у районній акції «Вітаємо наших 

захисників», виховні години «Вони Герої крізь віки», «Дорогою воїнів-

захисників України», конкурсна програма «Ну-мо, козаченьки, хлопці молодії», 

урок мужності «Їх подвиг – приклад для нас», присвячений подвигу земляків-

учасників антитерористичної операції, участь у сільському мітинзі до Дня 

захисника України, у ярмарку солодкої випічки); 

- до 74-ї річниці визволення України (виставка учнівських творчих робіт 

«Ордени та медалі в нашій родині», уроки мужності «Наш край у роки Другої 

світової війни»); 

- до 85-ї річниці Голодомору 1932-1933 р.р. (уроки пам’яті «Скорботна 

пам'ять поколінь», відео-урок з обговоренням «Геноцид українського народу 

1932-1933 років», участь у Всеукраїнській акції «Свіча  Пам’яті і Скорботи 

жертвам голодомору»); 

- до Дня Гідності та Свободи (виставка літератури у бібліотеці «Україна в 

боротьбі за державність», уроки мужності «Україна гідна свободи», перегляд 

відеофільму  «Небесна сотня – Герої не вмирають»). 

- до Дня людей похилого віку учні ліцеї взяли участь у міському 

святковому концерті, надали допомогу вчителям-пенсіонерам, проведено 

виховні години «Поспішайте творити добро!»; 

- до Дня Збройних сил України (виставка інформаційних плакатів «Захист 

Батьківщини – святий обов’язок кожної людини», святкова лінійка «Свято 

доблесті і честі», спортивні змагання «Веселі старти» учні 1-4 класів, військово-

патріотичний квест «Ми роду козацького нащадки»); 

- до Дня Соборності України (виховні години «Вона – наш витвір, наша 

мрія, соборна, вільна Україна», лінійка «Великий день Злуки»0; 

- до Дня пам’яті героїв Крут (лінійка «Пам’ятаємо Крути. Крути як 

відродження українства», відеолекторій «Символ українського героїзму: бій під 

Крутами», виставка інформаційно-ілюстрованих матеріалів «Юні оборонці 

Батьківщини»); 



- до Дня вшанування героїв Небесної Сотні (години пам’яті «Небесна 

Сотня у вирій відлетіла», тематична виставка «Герої не вмирають… Просто 

йдуть…», перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила»); 

- до Міжнародного дня рідної мови (лінійка «О рідна мово! Що без тебе я 

...», хвилини грамотності «Так буде українською», конкурсні програми 

«Подорож океаном рідної мови», «Мова – найцінніший скарб», «Знавці 

української мови». 

З метою формування здоров’язберігаючої компетентності учнів у ліцеї  

проведено місячник попередження шкідливих звичок, в ході якого були учні 

взяли участь у таких заходах: тематичних виховних годинах  «Бути здоровим 

модно!», інформаційних хвилинах «Насильство – це сміття, яке треба виносити 

з дому», були розроблені та розповсюджені листівки «16 днів проти 

насильства» та «Стоп, булінг!», тренінзі «Зупинимо булінг разом!», усному 

журналі «Шкідливі звички – шлях у небуття» (в ході якого учнями були 

розроблені ментальні мапи за основними поняттями «Складові здоров'я» та 

«Складові здорового способу життя»). Учнівські колективи 5-11 класів взяли 

участь у виставці колажів на тему «Здоровий спосіб життя мого класу», на 

розгляд були представлені кадри активного, здорового режиму дня учнів.  

Цікаво й змістовно проходили загальноліцеївські свята – Першого 

дзвоника, святковий концерт до дня працівників освіти «Вам, вчителі, 

присвячується …», розважальна програма «Ну-мо, козаченьки, хлопці молодії» 

до Дня захисника України,  спортивні змагання «Старти надій», військово-

патріотичний квест «Ми роду козацького нащадки» до Дня Збройних сил 

України, квест-гра «Святий Миколай до нас в гості завітай» до Дня Святого 

Миколая, новорічний ранок «Новорічна історія» (1-4 кл.), конкурсна програма 

«Новорічна Грайландія» (5-7 кл.), новорічна вечірка «Відпочивайте з нами» (8-

11 кл.), святкова лінійка до 8 березня «Тобі, жінко, присвячується …»). 

Значна увага в ліцеї приділяється формуванню ціннісного ставлення до 

природи. Класними керівниками проводяться екскурсії «Спостереження за 

природою рідного краю». Учні ліцею беруть участь в операціях «Листя в 

землю», «Чисте подвір’я», «Годівничка», «Парад   квітів біля ліцею».  

Кожного року учні ліцею беруть участь в Міжнародних та 

Всеукраїнських інтерактивних конкурсах з предметів «Колосок» (33 учня), 

«Геліантус» (10), «Лелека» (12), «Соняшник» (20) отримують гарні результати, 

Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс "МАН-ЮНІОР Ерудит 

Еколог"(10 учнів). 

Учні ліцею взяли активну участь у онлайн-конкурсах з предметів:  

- онлайн-олімпіаді «На урок» з біології (11 учасників, Гамора Дар’я, 

учениця 10 класу (диплом ІІ ступеня), керівник: Орлова І.М., вчитель 

біології та хімії); 

- онлайн-олімпіаді «На урок» з хімії (4 учасники, керівник: Орлова І.М., 

вчитель біології та хімії);  

- онлайн-олімпіаді «На урок» з української мови та літератури (29 

учасників, дипломи III ступеня – Косенко Ангеліна, Вірьовченко 

Богдан (учні 5 класу), диплом I ступеня – Сивокобильська Єлизавета 



(учениця 6 класу), керівник: Дейнеко О.І., вчитель української мови та 

літератури). 

Протягом 2019/2020 навчального року учні ліцею взяли активну участь у 

таких конкурсах, виставках, змаганнях: 

- Міський конкурсі ораторської майстерності (Чуйко Софія, учениця 10 

класу; керівник: Архипова Л.І., вчитель української мови та літератури); 

- Міський етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Цяцька Дар'я, учениця 7 

класу, ІІІ місце; керівник: Дейнеко О.І., вчитель української мови та 

літератури);  

- Обласна новорічно-різдвяна виставка букетів «Зимовий вернісаж» 

(Кладченко Оксана, учениця 8 класу, керівник: Кочергіна О.А., вчитель 

трудового навчання); 

- Міські змагання з футболу «Шкіряний м’яч» (ІІІ місце, керівник: 

Захарченко В.В., тренер ДЮСШ «Олімпія»); 

- Міські змагання з легкоатлетичного чотирьохборства (11 учасників, 

Ігнатенко Валерія, учениця 5 кл., І місце, Боєва Яна, учениця 7 кл., ІІ 

місце, Арзамасова Анна, учениця 8 кл., І місце, Ігнатенко Кирило, учень 

10 кл., І місце; командне І місце, керівник: Цяцька І.О., вчитель фізичної 

культури); 

- Міські змагання з шашок ліцеїв Лозівської ОТГ (командне І місце, 

керівник: Цяцька І.О., вчитель фізичної культури); 

- Змагання з баскетболу (юнаки) серед збірних команд закладів загальної 

середньої освіти Лозівської міської ОТГ (командне І місце, Ігнатенко 

Кирило (кращий гравець), керівник: Цяцька І.О., вчитель фізичної 

культури); 

- Обласний етап ХІІІ Міжнародного екологічного конкурсу (Кладченко 

Оксана, учениця 8 класу, керівник: Кочергіна О.А., вчитель трудового 

навчання); 

- XIV Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків «Мої права» (Скороход 

Ксенія, учениця 6 класу; Бовдуй Анна, учениця 8 класу; керівник: 

Кочергіна О.А., вчитель образотворчого мистецтва). 

Контрольно-аналітична робота. 

- Видано накази по ліцею з організації роботи з попередження дитячого 

травматизму, правового виховання. 

- 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 


