
Виховна робота.

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів ліцею забезпечується

спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

Виховна робота, як невід’ємна складова освітнього процесу у ліцеї,

ґрунтується на формуванні в учнів ціннісних життєвих навичок,

національно-патріотичного виховання, принципах верховенства права,

дотримання прав і свобод людини, принципах, визначених Законом України

«Про освіту» та іншими нормативно–правовими актами, документами

Міністерства освіти і науки України, управління освіти, органів місцевого

самоврядування.

Виховна робота в 2021-2022 н.р. в ліцеї здійснювалась згідно із

затвердженим та узгодженим планом виховної роботи та відповідно до проєктів

Стратегії розвитку ліцею 2021-2026рр.

Організація виховного процесу була спрямована на досягнення мети:

набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних

надбань українського народу, формування у молоді громадянських якостей,

розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної,

правової, трудової, екологічної культури, виховання людини високої культури,

людини, яка творить культуру і себе в ній.

Тому виховні заходи, які проводилися у ліцеї протягом 2021-2022 років,

здійснювалися по таких напрямкам роботи:

❖ громадянське та національно-патріотичне виховання;

❖ розвиток творчих здібностей дітей;

❖ родинно-сімейне виховання;

❖ трудове та профорієнтаційне виховання;

❖ моральне виховання;

❖ екологічне виховання;

❖ превентивне виховання;

❖ формування здорового способу життя;

❖ спортивно-оздоровча робота.





З метою всебічного розвитку, розкриття творчого, інтелектуального

потенціалу обдарованих дітей, розвитку художньо-естетичної освіченості та в

рамках проєкту «ОБДАРОВАНА ДИТИНА», протягом року були проведені

тематичні свята, конкурси, святкові концерти: Свято першого дзвоника,

Міжнародний день миру, «Давайте будемо знайомі!» (презентація талантів

учнів 5-тих класів), Хелловін, Новий рік, Таємний Санта, Старий Новий рік,

Міжнародний день «Дякую», Міжнародний день обіймів, Китайський Новий

рік, День закоханих, флеш-моб «Поділися своєю добротою!», благодійна акція

«Подаруй хвилину щастя», свято

Останнього дзвоника і нагородження

класів від учнівського самоврядування

«Домінанта».

Організована робота гуртків з шахів,

хореографії «Tour de Dance», вокалу

«Співайко». Учасники цих гуртків

неодноразово ставали призерами

фестивалів, конкурсів як в Україні, так і

міжнародних.

Незважаючи на суворі карантинні обмеження, учні нашого ліцею в цьому

році неодноразово брали участь у районних, міських заходах із відзначення

святкових, ювілейних, пам’ятних та календарних дат, плідно співпрацювали з

Радою старшокласників «Лідер».

Проєкт ліцею «ЛІДЕРСТВО–ШЛЯХ ДО УСПІХУ» орієнтований на

підготовку лідерів учнівського самоврядування з високим інтелектом,



компетенціями керівника, націлених

на успіх, які свідомо можуть

вибирати професію, використовувати

знання як інструмент рішення

життєвих проблем; здатних

реалізувати себе в управлінській

діяльності різноманітних напрямів.

Тому в цьому році відбулося оновлення структури і складу учнівського

самоврядування «Домінанта», обрані нові лідери від класів. Раз на тиждень

проводилися онлайн і оффлайн збори представників Шкільного парламенту, на

яких обговорювалися поточні питання, плани проведення виховних та

культурних заходів ліцею.

Учнівським самоврядуванням був ініційований кінопоказ в актовій залі

ліцею для учнів початкової школи та учнів 5-11 класів.

Традиційно до Міжнародного

дня миру, Дня жовто-блакитного

одягу, Всесвітнього дня

здорового харчування,

Міжнародного дня «Дякую»,

Дня спонтанного прояву

доброти, Міжнародного дня

танцю в ліцеї онлайн і оффлайн

були проведені флешмоби.

Протягом навчального року буди проведенні тематичні заходи:

Міжнародний день грамотності, День українського кіно, Міжнародний день

толерантності, День дітей-винахідників, Всесвітній день здоров’я, заходи,

спрямовані на виховання та розвиток в учнів лідерських компетенцій -День

самоврядування, виховні години, години спілкування, тестування, тренінги,

онлайн та оффлайн профорієнтаційні зустрічі з представниками ВНЗ.

Стало доброю традицією брати участь у :



❖Міжнародному дитячому русі

«Діти-посли миру»

❖Київському дитячо-юнацькому

форумі «Менше 18: Ми можемо

більше!»

❖ Благодійних заходах та акціях:

«Коли ми разом, ми стаємо

кращими».

Щороку відбувається оновлення та поповнення матеріалів фонду музею

ліцею. В цьому році почали працювати над розробкою віртуальної екскурсії

музеєм для учнів ліцею.

Створення моделі сучасного випускника - особистості, яка усебічно

розвинена, здатна до критичного мислення; це патріот з активною позицією,

який діє згідно з морально-етичними принципами; здатний приймати рішення й

нести за них відповідальність; поважає гідність і права людини лежить в основі

проєкту «УКРАЇНА – ЦЕ Я».

Реалізація основних ідей

національно-патріотичного виховання

здійснюється завдяки:

❖ Відвідування закладів, що

популяризують культурні та

національно-мистецькі традиції

Українського народу, експозицій

музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність і

територіальну цілісність України.

❖ Проведення заходів, спрямованих на виховання в учнів почуття

національної гідності та патріотизму (години спілкування, уроки мужності,

конференції, тренінги, круглі столи,

тематичні лінійки й вечори до днів

Українського козацтва, Соборності



України, Дня Єднання, Гідності та Свободи, вшанування жертв Голодомору,

Героїв Крут).

❖ Відзначення пам’ятних дат (Дня Соборності, річниці Небесної сотні

і подій на Майдані, Шевченківських днів, Дня пам’яті та примирення, Дня

Перемоги у Другій світової війні, Дня матері, Дня захисту дітей, Дня міста, Дня

Захисника Вітчизни, Дня української письменності і мови, Дня гідності і

свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Святого Миколая та інших свят.

❖ Проведення заходів із вшанування героїв боротьби Українського

народу за незалежність і територіальну цілісність України (зустрічі з борцями за

незалежність України, ветеранами та учасниками антитерористичної операції,

покладання квітів до меморіальної дошки)

❖ Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній

грі «Сокіл» («Джура»)».

❖ Проведення конкурсів

національно-патріотичного виховання

(Всеукраїнський поетичний конкурс «Білий

голуб», малюнки до Дня українського козацтва,

ЗСУ тощо) та флешмобів («Добродвіж144», «З

Україною у серці», арт проєкт «Діти за мир»,

«Дякую Захисникам України»)

❖ Організація роботи гуртків

військово-патріотичного і

громадсько-патріотичного спрямування («Сокіл

(Джура)»,  «Історичне краєзнавство»)

❖ Участь у благодійних заходах/акціях («Монетки дітям», «Подаруй

хвилину щастя» та інші).



Впровадження в навчально-виховний процес ліцею здоров’язберігаючих

технологій, формування ціннісних ставлень та орієнтацій особистості щодо

здорового харчування; формування в учнів необхідних знань, вмінь і навичок

здорового способу життя; підвищення рівня фізичного та психічного здоров’я

учнів; розвиток висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової

особистості здійснюється в рамках проєкту «HEALTHY SCHOOL»

(«ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – КРОК ДО УСПІХУ»)

Традиційно відбувається оформлення коридорів ліцею відповідно пори

року та свят з метою створення позитивного психоемоційного стану учнів.

Залучення учнів до занять у спортивних секціях і гуртках (волейбол, футбол,

туристичний, скелелазіння). В цьому навчальному році був запроваджений

турнір з настільного тенісу, проведений Олімпійський тиждень, Всесвітній день

здорового харчування, флеш-моб до Дня обіймів «Привітайся з другом в умовах

карантину», тиждень новорічного настрою, веселі динамічні перерви (руханка,

флешмоби на поверхах ліцею).

До Всесвітнього дня відмови від куріння,

Всесвітнього дня боротьби із СНІДом,

Всесвітнього дня боротьби з захворюванням на

рак щороку проводиться конкурс стіннівок,

листівок; шкільні бесіди з учнями ліцею з

питань профілактики наркоманії, паління,

алкоголю та СНІДу.

З метою пропаганди здорового способу життя створено

інформаційно-консультативний куточок

для дітей та батьків з номерами телефону

довіри, психолога соціальної служби для

молоді, відділу кримінальної міліції у

справах неповнолітніх, інспекції у

справах неповнолітніх.



Аналізуючи результати виховної роботи за 2021-2022 н.р., можна зробити

висновок, що в навчальному закладі було створено такий освітній простір, де

діти не лише навчаються, а й здійснюється повноцінний розвиток учнів, вчасно

реагують на потреби та з повагою ставляться до їхніх особливостей. Ліцей став

осередком успішних, креативних і щасливих людей в атмосфері фізичного

комфорту, сприятливого соціального та психологічного клімату.

В рамках проєкту «ОСОБИСТІ КОРДОНИ: ЗБУДУЙ І ЗБЕРЕЖИ» з

метою навчання всіх учасників освітнього процесу безпечній взаємодії у

навчально-виховному процесі, формування в учнів моральних цінностей та

активної громадянської позиції, захисту дітей від насильства, дискримінації та

зловживання з боку однолітків і дорослих, соціальним педагогом та

педагогічним колективом ліцею протягом року проводилися години

спілкування, семінари, інформаційно-просвітницькі заходи з учнями:

❖ 5-11 класів бесіда щодо шкідливих звичок;

❖ 5-6 класів щодо протидії буллінгу на тему «Стоп буллінг»,

❖ 7-8 класів на тему «Ми проти насилля»;

❖ 9-11 класів щодо здорового способу життя на тему «Моє здоров’я в

моїх руках»;

❖ 8-10 класів онлайн-курс щодо кібербезпеки, формування навичок

безпечної поведінки у кіберпросторі;

❖ 5-6 класів щодо Безпеки в Інтернеті.

Традиційно до Всеукраїнської акції «16

днів проти насильства» учні 1-11 класів готували

буклети, малюнки, інформаційні стенди,

проводилися зустрічі з представниками поліції.

Ліцей бере активну участь у

Всеукраїнському фестивалі партнерства

"Комфортний клімат в освітньому середовищі.

Освітній хакатон".



Під час повномасштабної війни росії проти України (лютий-червень

2022р.) постійно проводилися з учнями та батьками роз’яснювальні бесіди та

виховні години про фізичну та інформаційну безпеку дітей під час війни,

правила поведінки під час евакуації, в зоні бойових дій, на окупованих

територіях, навчання базовим правилам безпечної поведінки у разі виявлення

мін та вибухонебезпечних предметів, про запобігання та протидію насильству

над дітьми в умовах воєнного стану в Україні.

З метою розширення знань учнів про їхні особисті права, підвести до

розуміння того, що необхідно не лише знати свої права, але й сумлінно

виконувати свої обов'язки; сприяти розумінню і

стимулювати виконання правил поведінки в

ліцеї; формування в учнів позитивного образу

права як державного інституту, виховання

почуття важливості прав дитини; формування

та реалізація політики академічної

доброчесності і в рамках проєкту «ЗНАЮ

ПРАВА – ВИКОНУЮ ОБОВ’ЯЗКИ» щорічно

проводяться тематичні заходи, а саме:

❖ у вересні та в травні - Місячник «Увага! Діти на дорозі!» (квести з

використанням сучасних ІК

технологій, QR коду, інтерактивна

мапа дороги до ліцею і додому )

❖ у грудні - Всеукраїнський

тиждень права (інноваційна гра «Don’t

stop! Вe Kyiv!»)

❖ Міжнародний день ООН,

Конвенція ООН про права дитини,

Міжнародний день прав людини;

❖ виховні заходи щодо дотримання правил поведінки в ліцеї

Екологічне виховання дітей та молоді передбачає формування в них



екологічної культури, усвідомлення себе частиною природи, відчуття

відповідальності за неї як за національне багатство; залучення вихованців до

активної екологічної діяльності; усвідомлення школярем себе частиною

природи; вироблення навичок трудової діяльності; виховання працелюбності,

відповідальності за дії людини у довкіллі; виховання в них нетерпимого

ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

В рамках екологічного проєкту «ЖИТТЯ В СТИЛІ «ЕКО» було

проведено: акції «Здай макулатуру – збережи

дерево», «Кришечки збирай – на корисні речі

переробляй!»; тематичні дні - День Землі, День

домашніх тварин; співпраця з громадськими

організаціями, що займаються проблемами

екології; участь у конкурсах, семінарах, тренінгах

на тему «Обери чисте майбутнє»; проведення

конкурсів поробок з вторинної сировини.

КП «Київським міським Будинком

природи» у грудні 2021 року було організовано та

проведено конкурс творчих робіт «Новорічна ялинка», «Новорічно-екологічна

прикраса».

Наші учні активно надсилали свої роботи для участі у конкурсі і деякі з

них отримали свої нагороди:

❖ номінація "Краща ялинкова прикраса"

вікова категорія 11-14 років:

Бардонов Володимир 7 - Г клас - І місце; Скок

Вероніка 6-А клас - ІІ місце; Гринишин Мар'ян 6-Б

клас - ІІІ місце;

❖ номінація "Краща ялинкова прикраса"

вікова категорія 14-16 років:

Петрик Валентина 11- Б клас - І місце.



З метою підвищення рівня обізнаності молодого покоління у сфері

збереження ресурсів планети учні ліцею під гаслом «Здай макулатуру – збережи

дерево» взяли участь в акції зі збирання макулатури, кошти від якої в результаті

були використані для прикрашення фасаду ліцею до Нового року.

Протягом 2021-2022 рр. в рамках проєкту «ЄДИНИЙ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» здійснювалося удосконалення сайту ліцею,

сторінок в соціальних мережах, месенджерів.

Робота виховного відділу ліцею постійно була висвітлена на офіційних

сторінках в соціальних мережах Fasebook, Іnstagram, на YouTube каналі.


