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Тема: Стратегічні напрямки виховання у вимірах Нової української школи
ЗМІСТ
Відповідаль
ні

№

Доповідь: «Аналіз роботи МО за 2020- 2021 н.р. та
ЗДВР
перспективи роботи на 2021 - 2022 н.р.»
Голова МО
2. Ознайомлення з методичними рекомендаціями з питань ЗДВР
організації виховного процессу у навчальних закладах на
2021-2022 н.р.
3. 3.1. Визначення основних напрямів виховної роботи на
Голова МО
2021- 2022 навчальний рік у вимірах Нової української
Пед.-організ.
школи.
3.2. Ознайомлення з планом роботи МО на 2021-2022
навчальний рік.
3.3. Рекомендації щодо змістового наповнення планів
виховної роботи та їх оформлення
4. Оформлення документації класними керівниками
ЗДВР
Робота між засіданнями
Провести анкетування, опитування учнів з метою виявлення їхніх індивідуальних
особливостей , рівня їхньої вихованості та загального розвитку.
1.

ІІ засідання
№

Грудень 2021

Тема: Сутність і особливості розвитку особистості.
ЗМІСТ
Відповідальні

1.

Доповідь
«Організація
системи
профілактики
правопорушень серед дітей та підлітків» на основі
гуманізації сучасної освіти»

ЗДВР

2.

Обмін
думками.
Що
спадковість чи середовище?

члени МО ,
кл.кер.
9-го кл.

3.

Аукціон ідей
З досвіду роботи класних керівників за I семестр
Доповідь .Роль класного керівника в адаптаційний
період учнів 1 і 5 класів

Кл.кер.

Практикум:
Тест « Дружити потрібно вміти» -дидактичні
матеріали для виховання ввічливих учнів.

Голова ШМО
класних
керівників

4.

5.

формує

особистість:

Кл.кер. 1 кл.
Кл. кер. 5 кл.

Робота між засіданнями
Підготовка до огляду інформаційних вісників ( куточків) класів
ІІІ засідання

Березень 2022

Тема: «Виховна система роботи класних керівників як оптимальний простір
життєтворчості учня»
№
ЗМІСТ
Відповідальні
1. Доповідь «Організація діяльності дитячого
Кл.кер.
колективу в умовах творення нової української
2 кл
школи. Традиції та інновації у виховній діяльності
класного керівника»
2. Аукціон ідей
ЗДВР
З досвіду роботи класних керівників за груденьчлени МО
березень
3. Робота класних керівників щодо збереження і
Голова ШМО
зміцнення здоров’я учнів, виховання потреби у
здоровому способі життя.
Робота між засіданнями
Підготувати звіт про відвідування учнями школи та вжиті заходи щодо попередження
пропусків занять без поважних причин.
ІV засідання

Травень 2022

Тема:

№
1.

2.

Педагогічний міст «Школа і сім’я : консолідація зусиль»
ЗМІСТ
Відповідальні
Кл.кер. 7 кл.
Доповідь
«Взаємодія сім’ї і школи у формуванні особистості
дитини».
Члени МО
Обмін думками.
Організація індивідуальної роботи з батьками.

3.

Аукціон ідей
З досвіду роботи класних керівників за період березеньтравень

Класні
керівники

4.

Практичне заняття
Професійна етика вчителя в роботі з сім’ями школярів.
Конфлікти: суть і подолання.
Пропозиції класних керівників щодо планування
виховної роботи на 2022– 2023 н.р

Педагогорганізатор




5.

Члени
методоб.

Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників за
2020-2021 навчальний рік
У 2020-2021 навчальному році виховна робота у Ваньковицькому ЗЗСО I-II ст.
проводилась систематично згідно річного плану школи. Виконуючи завдання і
реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив
Ваньковицького ЗЗСО I-II ст. орієнтується на нормативно-правову базу з питань
виховної роботи, а саме Закон України «Про загальну середню освіту», Концепція
національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Концепція нової української
школи, концепція громадянського виховання, Національна доктрина освіти. У
двадцять першому столітті головною метою виховання на сучасному етапі є
передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури
народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду, і на цій основі
формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе
національну свідомість, розвинену духовність, моральну художньо-естетичну,
екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток здібностей і талантів.
Педагогічний колектив Ваньковицького ЗЗСО I-II ст. будував зміст своєї
виховної діяльності у відповідності до основних змістових ліній:
 Ціннісне ставлення до себе;
 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 Ціннісне ставлення до праці;
 Ціннісне ставлення до природи;
 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
Виховна робота у школі у 2020-2021 навчальному році була спрямована на
створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі
як свідомого громадянина-патріота, впевненого в собі, формування активної
громадянської позиції, демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння
морально-етичних норм,сприйняття власної індивідуальності, на усвідомлення
вибору саме здорового способу життя, через пропаганду духовних надбань
українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної
землі, на осмислення самовизначення у виборі професії та на співпраці з батьками,
з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями. Виховна робота
педагогічного колективу була підпорядкована проблемній темі закладу:
«Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої та
творчої активності вчителів та учнів».
Над виконанням мети і завдань виховної роботи в школі у 2020-2021 навчальному
році працювало 9 класних керівників, педагог-організатор, заступник директора з
навчально-виховної роботи. Кожний класний керівник протягом року реалізовував
власну виховну проблему. Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна
адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у
значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації
виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи

залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її
самовихованню й самореалізації. Класні керівники ділилися досвідом щодо
реалізації завдань проблемної теми школи у виховному процесі, проводили виховні
заходи на різну тематику. Згідно з річним планом роботи школи було заплановано і
проведено комплекс виховних заходів. Класні керівники 1 та 9 класів Кавалець О.В
та Котик Р.С. провели урочисте святкування Дня знань, з врахуванням
карантинних вимог.
Визначні та пам'ятні дати відзначалися із залученням учнів до активної творчості:
- у Міжнародний день миру відбувся тренінг «Моя думка» серед учнів 1-4 класів
учителем початкових класів Сарабахою Г.І.;
- у Міжнародний день музики було проведено «Музичні батли» учнями 7 класу та
їх класним керівникм Низьолик О.П.;
- Міжнародний день толерантності відзначено тренінгом «Толерантність – крок до
гуманності» у 6 класі (кл.керівник Шумик Н.П.);
- в Міжнародний день боротьби з курінням класний керівник 8 класу Котик Л.М.
провела виховне заняття на відповідну тематику зі своїми учнями;
- Міжнародний день прав людини запам'ятався учням, зокрема 9-класникам, які
брали участь у «Правових шарадах», які провела вчитель правознавства
Підгребельна Г.І.
- День безпечного інтернету було відзначено широким спектром заходів, які
підготували вчителі інформатики: квест «Безпека в інтернеті» (3-4 кл.), участь в
освітньому проєкті #stop_sexтинг, урок «Моя суперсила – безпека в Інтернеті» (2
кл.) – проведено учителем Ціко Н.М.; інтерактивна вікторина (Подорож до країни
Інтернет-небезпек» (6 кл.), веб-квест «Разом для найкращого Інетернету. Безпека в
Інтернеті» (7 кл.), тренінг «Безпека спілкування в Інтернеті» (8 кл.), анкетування
«Рівень поведінки в Інтернеті», «Нетикет – кодекс поведінки в Інтернеті» проведено учителем Шумик Н.П.
- у Міжнародний день захисту дітей класними керівниками Мільчановської О.І.,
Сарабахою Г.І, вчителями фізичної культури Даниляк Р.І. та музичного мистецтва
Макар Б.І. було організовано спортивно-розважальне свято для учнів 1-4 класів.
Класний керівник 9 класу Котик Р.С. разом з учнями провели відкритий захід до
Дня вчителя. Класний керівник 5 класу Ільницька С.Ю. організувала інтегроване
заняття «Козацькому роду нема переводу» до Дня захисника та захисниці України.
Учні 2, 3 та 5 класу разом з класними керівниками підготували години спілкування
на тему «День захисту тварин» та взяли участь у Всеукраїнському уроці доброти.
Учні школи разом з вчителями предметниками організували тематичні тижні:
- Тиждень безпеки дорожнього руху – провели заходи
1 клас- створення книжки-розгортки «Будь помітним на дорозі» (Кавалець О.В.);
1-4 класи – урок-змагання «Безпечна дорога додому» (кл.керівники);
5 клас – заняття «Безпечна дорога додому» (Ільницька С.Ю.);
6 клас – виховна бесіда «Безпека на дорозі» (Шумик Н.П.);
7 клас –інтерактивне виховне заняття «Увага на дорозі – життя у безпеці» (Котик
Л.М.);
8 клас – єдиний урок з правил дорожного руху «Дотримуйся правил – збережи
життя» (Котик Л.М.);
9 клас – година спілкування «Щоб не трапилось біди – правил дорожніх
дотримуйся завжди» (Котик Р.С.).

- Тиждень, приурочений 150-річчю з дня народження Лесі Українки. Заходи:
- читання для себе «Три метелики» - 1 клас, Кавалець О.В.;
- книжкова інсталяція «Стояла я і слухала весну» - бібліотекар «Кравчишин Г.М.;
- колективна творча справа «150 років від дня народження Лесі Українки»,
виготовлення артбуку «Леся Українка – це завжди сучасно» - 2 клас, Ціко Н.М.;
- вікторина LEGO, виготовлення бокса «Буду жити» - 3 клас, Мільчановська О.І.;
- спільне заняття учнів 4 класу та дошкільної групи «Квіткові стежини Лесі
Українки» - Сарабаха Г.І.;
- інтерактивне заняття «Наша Леся» - 5 клас, Ільницька С.Ю.;
- створення мінікнижки «Цікаві факти про Лесю Українку» - 6 кллас, Шумик Н.П.;
- перегляд та обговорення відеоролика «Лесі Українці – 150 років» - 7 клас,
Низьолик О.П.;
- виховна година «Леся Українка – геніальна дочка українського народу» - 8 клас,
Котик Л.М.;
- гра-квест «Миті яскравого життя» - 9 клас, Котик Р.С.
- акція «16 днів проти насильства»:
- година активного спілкування «Дитинство без насилля», акція «Наші долоньки
проти насилля» - 2 клас, Ціко Н.М.;
- виховна година-тренінг «Зрозуміти іншого» - учні 3-4 класів, Сарабаха Г.І.,
Мільчановська О.І.;
- заняття «Стоп насильству» - 5 клас, Ільницька С.Ю.;
- перегляд та обговорення фільму «Життя на продаж» - учні 6-7 класів, Низьолик
О.П., Шумик Н.П.;
- тренінг «ВІЛ – шляхи зараження і методи захисту» - 8-9 класи, Котик Л.М., Котик
Р.С.
Позакласне життя класних колективів також було цікавим і змістовним.
Згідно з річним планом у школі проводилася певна робота з формування
здорового способу життя, попередження травматизму, спортивно-масова робота.
Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячого травматизму:
проводилися виховні години з протипожежної, радіаційної безпеки; запобігання
травматизму, випадки утоплення, обмороження та суїциду; правил поводження з
електроприладами, невідомими та вибухонебезпечними предметами; правила
поводження в громадських місцях.
Педагогічний колектив школи проводить певну роботу, спрямовану на
виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головними
напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до
пропусків занять, правопорушень та девіантної поведінки.
Робота з батьками в поточному навчальному році була спрямована на створення
єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні
батьківські збори (вересень, грудень, квітень), а також класні батьківські збори.
Проведено 5 засідань методичного об’єднання класних керівників, на яких було
підведено підсумки виховної роботи у 2020-2021 навчальному році та спланована
виховна робота на 2021-2022 навчальний рік згідно основних нормативних
документів щодо організації виховної роботи; розглянуто план роботи
методичного об’єднання класних керівників на 2021-2022 навчальний рік;

розроблено план дій класних керівників з питань профілактики дитячого
травматизму в школі та позаурочний час; ознайомлено класних керівників із
нормативно-правовими документами та посадовою інструкцією класного
керівника. Було проаналізовано проведені проведені виховні заходи, надані
методичні рекомендації планування виховної роботи у 2021-2022 навчальному
році.
Незважаючи на великі зусилля колективу школи з виховання підростаючого
покоління та на превеликий жаль організація дозвілля молоді на рівні села не
набула системного характеру. Недостатньо на територіях сіл обладнаних
спортивних та ігрових майданчиків, місць для цивілізованого позашкільного
дозвілля.
Педагогічний колектив школи продовжує роботу з удосконалення системи
виховної роботи в учнівських колективах класів, з учнівською молоддю в цілому.

План виховних заходів
Ваньковицького ЗЗСО І-ІІ ст. на 2021/2022 навчальний рік
I семестр
Дата

Назва заходу

Відповідальний

День знань
Місячник знань Правил Дорожнього
руху на тему «Дорожня грамота»
Олімпійський тиждень

Сарабаха Г. І. Макар Б.І.,
Кл.керівники,
вч.осн.здоров’я
Вч.фіз.культури

05.10
06.10

Міжнародний день миру
Вибори лідера самоврядування
Національний урок пам’яті жертв
Бабиного Яру
Всеукраїнський тиждень проти
булінгу
День учнівського самоврядування
Уроки доброти

14. 10

День захисника України

11.11
18.11

Мир – мова щастя
Заходи до Міжнародного дня
толерантності.

19.11

Всеукраїнський урок безпеки
дорожнього руху

23.11
26.11
01.12

День Гідності та свобод
День пам’яті жертв голодомору
Заходи до Всесвiтнього дня
боротьби зi СНІДом.
Жінка – берегиня сім’ї
Міжнародний день людей з
обмеженими можливостями
Запобігання торгівлі людьми

Мільчановська О. І.
Педагог-організатор
Котик Р. С., Ільницька С.
Ю., Котик Л. М.
Ціко Н. М., Мільчановська
О. І.
Котик Л. М.
Сарабаха Г. І., Береська Н.
С., Ціко Н. М.,
Мільчановська О. І.
Сарабаха Г. І.,
Мільчановська О. І., Шумик
Н. П.
Ціко Н. М.
Сарабаха Г. І.,
Мільчановська О.І, Котик Р.
С.
Сарабаха Г. І., Береська Н.
С., Ціко Н. М.,
Мільчановська О. І.,
Ільницька С. Ю., Котик Л.
М.
Качмар Н. Л.
Шумик Н. П.
Низьолик О. П.

01.09
0627.09
1620.09
19.09
24. 09
29.09
01.10

02.12
03.12
03.12

Котик Р. С.
Мільчановська О. І.
Котик Л. М.

Примітк
и

06.12
07.02
08.12
09.12
10.12
17.12

Всеукраїнська акція «16 днів проти
насильства»
Волонтери – люди доброї волі
Вчимося дружити та бути уважними
Урок-бесіда «Моє щасливе
майбутнє»
Ділова гра «Права свої знай, про
обов’язки не забувай»
Свято Миколая

Права людини і громадянина
захищаються судом
Гудень Адвент-календарі у 1 та 8 класах «В
очікуванні свята» та «Креативний
грудень»
28.12
Фестиваль колядок
20.12

Педагог-організатор
Ільницька С. Ю.
Береська Н. С.
Ціко Н. М.
Котик Р. С.
Береська Н. С.,
Мільчановська О. І., Макар
Б.І.
Підгребельна Г. І.
Сарабаха Г. І., Низьолик О.
П.
Кл.керівники 5-9 кл., Макар
Б. І.

Дата
22.01
29.01
20.02
21.02
11.03
20.03
08.04
0610.04
24.04
27.04
10.05
18.05
29.05

ІІ семестр
Назва заходу
Заходи до Дня соборності та свободи України
Заходи до Дня пам’яті героїв Крут
Заходи до Дня вшанування учасників Героїв
Небесної Сотні та АТО
День рідної мови
Заходи до дня народження Т.Шевченка
«Шевченкове слово»
Свято зустрічі птахів
Заходи до Всесвітнього дня здоров'я
Тиждень знань безпеки життєдіяльності
«Майбутнє планети - в наших руках!»
Заходи до Всеукраїнського Дня Землі.
Заходи до Дня Чорнобильської трагедії.
Заходи до Дня Матері
Свято «Прощавай, Букварику!»
День вишиванки
Свято останнього дзвоника

Відповідальний
Підгребельна Г.І.
Кл.керівн.
Мільчановська О.І.
Ільницька С.Ю.
Ціко Н.М.
Котик Р.С.
Шумик Н.П.
Кл.керівн., пед.орг.
Низьолик О.П.
Котик Л.М.
Мільчановська О.І.
Кавалець О.В.
Сарабаха Г.І.
Котик Р.С.

Приміт
ки

Протоколи засідань
методичного об’єднання класних
керівників

Протокол № 1
засідання методичного об'єднання класних керівників
від 03.09.2021
Голова методичного об'єднання: Низьолик О. П.
Секретар: Сарабаха Г. І.
Присутні: заступник директора, класні керівники, педагог-організатор
Порядок денний

1. Аналіз роботи МО за 2020-2021 н.р. та перспективи роботи на 2021-2022 н. р.
2. Ознайомлення з методичними рекомендаціями з питань організації виховного
процесу у навчальних закладах на 2021 -2022 н. р.
3. Визначення основних напрямків виховної роботи на 2021 -2022 н.р. у вимірах
Нової української школи.
4. Ознайомлення з планом роботи МО на 2021-2022 н. р.
5. Рекомендації щодо змістового наповнення планів виховної роботи та їх
оформлення.
6. Оформлення документації класними керівниками.

Слухали голову МО Низьолик О. П., яка проаналізувала роботу МО за попередній
навчальний рік. Вона вкалала,що класні керівники проводили виховну роботу в рамках
дотримання всіх нормативних документів. Протягом року всі наставники працювали
над вирішенням поставлених завдань перед класом.
Виступила заступник директора з НВР Качмар Н. Л., яка похвалила роботу МО
класних керівників та вказала на недоліки, які потрібно усунути у поточному
навчальному році.
Вирішили: Роботу МО класних керівників у 2020-2021 н. р. вважати задовільною.
Слухали заступник директора з НВР Качмар Н. Л., яка ознайомила присутніх з
методичними рекомендаціями з питань організації виховного процесу у навчальних
закладах на 2021-2022 н. р.
Вирішили: Рекомендації щодо планування виховного процесу взяти до уваги.
Слухали педагога-організатора Мільчановську О. І., яка розказала присутнім про
основні напрямки виховної роботи на 2021-2022 н. р. у вимірах Нової української
школи.
Вирішили: Класним керівникам початкових класів детальніше вивчити основні
напрямки виховної роботи у вимірах НУШ.

Слухали голову МО Низьолик О. П., яка ознайомила класних керівників з планом
роботи МО на 2021-2022 н. р.
Вирішили: затвердити план роботи МО.
Слухали педагога-організатора Мільчановську О. І., яка ознайомила з
рекомендаціями щодо змістового наповнення планів виховної роботи та їх
оформлення.
Вирішили: класним керівникам взяти до уваги дані рекомендації при складанні
планів виховної роботи.
Слухали заступник директора з НВР Качмар Н. Л., яка наголосила на врахуванні
всіх методичних рекомендацій при оформленні документації. класними керівниками.
Вирішили: класним керівникам взяти до уваги дані рекомендації при оформленні
документації.

Голова методоб'єднання:
Секретар:

О.П.Низьолик
Г.І.Сарабаха

Протокол № 2
засідання методичного об'єднання класних керівників
від 10.12.2021
Голова методичного об'єднання: Низьолик О. П.
Секретар: Сарабаха Г. І.
Присутні: заступник директора, класні керівники, педагог-організатор
Порядок денний

1. Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на
основі гуманізації сучасної освіти.
2. Обмін думками: Що формує особистість: спадковість чи середовище?
3. З досвіду роботи класних керівників за I семестр.
4. Роль класного керівника в адаптаційний період учнів 1 і 5 класів.
5. Тест «Дружити потрібно вміти» - дидактичні матеріали для виховання ввічливих
учнів.
Слухали заступника директора з НВР Качмар Н. Л., яка розказала про організацію
системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації
сучасної освіти.
Вирішили: класним керівникам регулярно проводити роз’яснювальні бесіди з
учнями щодо запобігання правопорушень серед дітей та підлітків.
Слухали класного керівника 9 класу Котик Л. М., яка виступила з доповіддю: «Що
формує особистість: спадковість чи середовище?»
Виступили: Ільницька С. Ю., Котик Л. М. та Сарабаха Г. І.
Слухали класних керівників, які поділилися досвідом виховної роботи згідно плану
за I семестр.
Вирішили: Виховну роботу класних керівників за I семестр вважати задовільною.
Слухали класних керівників 1 та 5 класів Сарабаху Г. І. та Котик Р. С., які
розповіли про роль класного керівника в адаптаційний період учнів.
Виступили заступник директора з НВР Качмар Н. Л. та педагог-організатор
Мільчановська О. І.
Слухали голову МО Низьлик О. П., яка провела з присутніми тест-практикум
«Дружити потрібно вміти» та поділилася дидактичними матеріалами для виховання
ввічливих учнів.
Голова методоб'єднання:
Секретар:

О.П.Низьолик
Г.І.Сарабаха

