
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 
а
  zastzosh.i.ua 

 

Н А К А З 

 

31.12.2021                                         м.Заставна                              №                     

                                                   

Про виховну роботу в школі  

в І семестрі 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  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 , «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 р. №243  «Про організацію 

виховної роботи в освітніх закладах області  в 2021/2022 навчальному році»,  

з метою належної організації виховної діяльності в закладі освіти головна увага 

приділяється формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, 

до людей, до природи, до мистецтва, до праці і до себе через просвітницьку роботу, 

стимулювання школярів до самостійного і усвідомленого вибору життєвої позиції за 

допомогою позакласних заходів, семінарів, діяльності класних керівників, 

представників громадськості, учнівського самоврядування, вчителів- предметників, 

лікарів, працівників ССД та правоохоронних  органів. 

     З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави 

в кожному класі створено куток державної символіки і права. Проведено бесіди до 

Міжнародного дня миру, до Дня української писемності та мови, до річниці 

Буковинського Віча, до річниці голодомору 1932-33 та 1947 рр. на Україні, до 

Міжнародного дня толерантності, до 70-річчя від дня народження Н.Яремчука, до Дня  

референдуму про акт проголошення незалежної України, до Міжнародного дня 

волонтерів, у фойє закладу демонструвалися відеоролики до всіх знаменних дат (на 

дистанційному навчанні матеріали висвітлювалися онлайн). 

      З метою національно-патріотичного виховання учнів, вивчення ними традицій, 

історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського народу, виховання у 

підростаючого покоління національної гідності, морально - психологічних якостей 

громадянина, патріота, захисника Вітчизни у школі проведено Місячник 

національного виховання (вересень),  присвячений 30-ій річниці незалежності 

України, Місячник патріотичного виховання (грудень). 

      З метою військово-патріотичного виховання проведено Місячник військово- 

патріотичного виховання (жовтень). Проведено виховні бесіди по класах та години 

спілкування, напередодні Дня захисника України  проведено  загальношкільний урок-

реквієм, присвячений захисникам рідної землі, їх бойовому подвигу. 

       Відбулася зустріч п’ятикласників з ветераном АТО  В.Леошко, батьком учениці 

(кл.кер. Мігілескул О.В.). Вчитель предмету «Захист України» О.Шологон провів з 

учнями цікаві  практичні заняття.  

      Члени «Молодої Просвіти» під керівництвом вчителя історії Орлик М.М. 

підготували і провели виступи перед учнями на тему: «День захисника України, День 

українського козацтва, 79-а річниця УПА, свято Покрови», «Бабин Яр: без права на 

забуття», «Бабин Яр – життя і смерть». 

       До Дня захисника України батьки, учні  та вчителі закладу освіти зібрали і 

відправили гостинці, малюнки і листи з привітаннями та побажаннями миру нашим 



героям на передову. Активну участь у виготовленні оберегів, малюнків, написанні 

листів взяли учні 4-А, 3-А , 3-Б ,2-А , 2-Б кл., 5-Б класів. 

       Асистенти вчителів Бойченюк І.С., Левентир М.М., Іщенко С.М. провели з учнями 

бесіду і виготовили вітальну листівку і плакат воїнам до свята. Учні 11-их класів 

(кл.кер. Романишина С.В., Козарійчук М.М.) взяли активну участь у підготовці та 

проведенні міських урочистостей з нагоди Дня захисників і захисниць.  

      В закладі освіти проведено Місячник патріотичного виховання з метою 

патріотичного виховання учнівської молоді, формування ціннісних орієнтирів і 

громадянської самосвідомості, вшанування героїв боротьби українського народу за 

незалежність і територіальну цілісність України, виховання молоді готової до 

виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної 

цілісності України. Відбулися виховні заходи, бесіди, у фойє школи демонструвалися 

відео про ЗСУ, про героїв-волонтерів,  про героїв ООС та книжкова виставка «Ми щит 

і меч твій, Україно!». На перервах лунали музичні привітання на честь свята.  Учні 

записали відеопривітання з Днем ЗСУ. Пройшов  тиждень доброчинності (воїнам 

ООС). Проведено бесіди, виховні години «1 грудня - день Всеукраїнського 

референдуму про підтвердження незалежності України»,  до Міжнародний дня  

інвалідів демонструвалася відеопрезентація «Дивіться на нас, як на рівних», члени 

учнівського самоврядування зняли відеокліп «Міжнародний день людей з 

інвалідністю»,  відео презентація у фойє до  Міжнародного дня волонтерів. 

       До Дня права проведено Всеукраїнський Тиждень права ( окремий план).   У День 

вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС  старшоклас- ники 

взяли активну участь у міському мітингу, у фойє школи демонструвалися відеофільми 

про події. 

      До всесвітнього дня української хустки учні 8-Б та 7-Б зняли відеопрезентації. До 

дня Святого Миколая у початкових класах відбулися виховні заходи,  на яких діти 

розповідали про свої добрі вчинки,  прояви турботи про нужденних, розказували вірші 

і легенди про святого Миколая, співали пісні, розфарбовували тістечка-миколайчики , 

відгадували загадки, ребуси, малювали. 

      Для учнів  з особливими освітніми потребами Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

проведено свято, під час якого відтворено обряди і звичаї  українських вечорниць, 

сповнені веселощів та жартів ворожіння. Над підготовкою і проведенням  

Андріївських вечорниць попрацювали асистенти вчителів Бойченюк І.М.,Турецька 

Г.В.,  Левентир М.С., Остапович С.М., Сіра А.В. , вчитель – логопед Вакарчук Л.Д., 

практичний психолог Черній Ю.О., вчитель українознавства Ковальчук Г.М. та 

бібліотекар закладу освіти  Дяківнич Н.Я.  

    З метою проведення цілеспрямованої роботи з учнівською молоддю щодо 

профілактики травматизму невиробничого характеру, формування у підростаючого 

покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, підняття рівня  

інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності 

учасників навчального процесу  у закладі освіти проведено профілактичні заходи в 

рамках проведення місячника  «Увага! Діти на дорозі!», місячник превентивного 

виховання, Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень знань з основ 

безпеки життєдіяльності, Тиждень права, пізнавальні заходи з вивчення Правил 

дорожнього руху для молодших школярів  вікторини, тематичні театралізовані уроки,  

оформлені нові та оновлені куточки  з Правил дорожнього руху. Відбулися зустрічі з 



працівниками МНС та ювенальної превенції, які провели профілактичні бесіди з 

учнями, проведено Урок з поліцейським та рятівником. 

     Проведено бесіди про здоровий спосіб життя, про Європейський день захисту дітей 

від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. В Міжнародний день відмови 

від куріння проведено години спілкування , демонструвалися презентації, відеоролики 

у фойє школи. Проведено бесіди з правового виховання з учнями. 

       З метою формування в учнів ціннісного ставлення до себе, в рамках підтримки 

Олімпійських ігор, пропаганди здорового способу життя в школі проведено 

Олімпійський  тиждень під гаслом «Ми – майбутні олімпійці!». Протягом тижня в 

школі  відбувся Олімпійський урок, спортивні змагання з настільного тенісу, шашок, з 

міні – футболу,  «Веселі старти», конкурс малюнків на асфальті «Спорт – це життя!». 

       Систематично проводяться інструктажі з учнями з техніки безпеки (перед святами, 

перед канікулами, перед екскурсіями) із записом у відповідні журнали та підписом 

учнів. 

      З метою формування ціннісного ставлення до сім'ї, до родини, до людей проведено 

ряд бесід з учнями на виховання ввічливості, скромності, тактовності, дисципліно- 

ваності, відповідального ставлення до виконання правил внутрішнього розпорядку 

школи, формування культури у взаємовідносинах, у спілкуванні, культури мовлення, 

про культуру зовнішнього вигляду. Систематично проводяться заняття «Школи 

ввічливості», «Уроки чемності» в початкових класах, та виховні години в 5-11 класах. 

      З метою підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

засобами краєзнавства, виявлення юних обдарувань та сприяння розвитку їх творчої 

особистості учні школи під керівництвом учителів історії Орлик М.М. та Шологона 

О.В.,   учителя географії Дудлея М.М., учителя українознавства Ковальчук Г.М., стали 

переможцями в територіальному етапі конкурсу пошуково-дослідницьких робіт  

Всеукра- їнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - 

Україна» і взяли участь в обласній конференції  Всеукраїнської експедиції учнівської   

молоді «Моя Батьківщина - Україна».   ІІ місце в секції «З батьківської криниці» 

зайняла робота Лисої О. (кер. Ковальчук Г.М.);  ІІ місце в секції «З попелу забуття» - 

робота Сорощук І. (кер.   Шологон О.В.);  ІІІ місце в секції «Духовна спадщина»  

зайняла робота Сірої О. (кер. Орлик М.М.);  ІІІ місце в секції «Козацькому роду – нема 

переводу» - робота Олійнич Є. (кер. Орлик М.М.);  ІV місце в секції «Геологічними 

стежками» - робота Чучвича М. (кер. Дудлей М.М.). 

 Проводиться належна робота щодо формування ціннісного ставлення до мистецтва. 

У школі працюють гуртки естрадного співу (кер. Н.В. Зубік) гурток рукоділля (кер. 

Шпилей Д.М.), хореографічний гурток (кер. Ковалик Н.Я.), Декоративно-прткладне 

мистецтво (кер. Іщенко С.М.) Учні школи взяли  активну участь в обласній виставці-

конкурсі «Космічні фантазії» (Сарновська Д.- ІІІ місце), «Галерея мистецтв», у 

виставках газет, плакатів і композицій до свят. Вчитель музики Зубік Н.В. та вчитель 

українознавства Ковальчук Г.М. підготували і провели свято «Я на світі прожив, наче 

спалах зорі на світанні…» для учнів 5-9 класів, присвячене 70-річчю від дня 

народження Н.Яремчука, відеопрезентацію у фойє школи до 145-ї річниці від дня 

народження М.Леонтовича. 

      Ціннісне ставлення до природи формується через проведення в школі акції по 

озелененню класів «Затишок», роботу на пришкільних клумбах, насадження дерев та 

кущів на пришкільній території. 



Ціннісне ставлення до праці формується в процесі бережного ставлення до 

підручників, до шкільних меблів, стін, підлоги, під час проведення трудового десанту 

на території школи та міста, господарська робота по класах тощо. 

             Проведено м/о класних керівників: «Про організацію виховної роботи в освітніх 

закладах області  в 2021/2022 навчальному році»   (Наказ Департаменту освіти і науки 

від 16.08.2021 р. №243). Методичні рекомендації з питань організації виховної  роботи 

в   закладах  освіти Чернівецької  області   у 2020/2021 навчальному році. Нормативна 

база для організації виховної діяльності в освітньому закладі». «Про засади державної 

політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності: єдність навчання, виховання 

та розвитку (ст. 6 Закону України «Про освіту»). Виховання національно-патріотичних 

цінностей – пріоритетне завдання  сучасної української школи. Про  проведення в 

закладі місячника військово-патріотичного виховання. Військово-спортивне і 

національно-патріотичне виховання української молоді на основі традицій 

українського козацтва. Всеукраїнська дитячо- юнацька військово-патріотична гра 

Сокіл» («Джура») . 

        На засіданні педагогічної ради заслуховувалися питання: «Про організацію 

виховної роботи в Заставнівському ЗЗСО І-ІІІ ст.  в 2021/2022 навчальному році» 

      «Про освітню роботу з батьками з питань профілактики насильства, булінгу, 

формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним 

шляхом» , «Про превентивне виховання як цілісну систему дій педколективу».   

   У зв’язку з протиепідемічними вимогами масові заходи, які планувалися,  відмінено.  

    Матеріали про проведення заходів у школі розміщені на сайті школи та відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міськради.    

Виходячи з вище сказаного 

НАКАЗУЮ: 

    1. Вважати задовільною виховну роботу в закладі освіти. 

     2.Здійснювати виховну роботу в закладі освіти відповідно до чинних нормативно-

правових актів та з урахуванням рівня епідемічної небезпеки.  

     3.Створити необхідні умови для виховання дітей та учнівської молоді, розвитку їх 

здібностей, професійного самовизначення, формування ідентичності, основ духовності 

особистості, культури мислення і культури поведінки, профілактики шкідливих 

звичок, ризикованої, девіантної і кримінальної поведінки, жорстокості і насилля в 

учнівському середовищі, різних видів залежностей. 

      4.Проводити акції з метою підтримки та надання посильної допомоги воїнам 

Збройних Сил України, учасникам бойових дій на Сході України. 

       5.Заступнику з ВР Микитей С.В.: 

5.1. Організовувати виховну діяльність в закладі освіти згідно з Основними 

орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

31.10.2011 №1243. 

5.2. Забезпечити участь учнівської молоді та шкільних колективів у конкурсах, акціях 

та інших виховних заходах різних рівнів. 

       6.Вчителю ЗУ Шологону О.В.: 

6.1. Впроваджувати виховну систему Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у закладі освіти. 

6.2. Сприяти громадським організаціям військово-патріотичного спрямування в 

організації та проведенні «Уроків мужності». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8


         7.Класним керівникам 1-11 класів  

7.1. Організовувати виховну діяльність згідно з Основними орієнтирами виховання 

учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та  молоді на 2020-2025 роки, методичних 

рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства.  

7.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів щодо шанобливого ставлення до 

державних символів, а також виконання учнями  Державного Гімну України на 

початку кожного навчального дня та під час проведення урочистих заходів. 

7.3. Проводити виховні заходи щодо попередження та подолання явища   

тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, профілактики 

ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді, включаючи заходи щодо залучення їх до спорту, 

творчості, мистецтва тощо. 

7.4. Проводити профілактичну роботу щодо протидії та запобіганню булінгу 

(цькуванню) серед здобувачів освіти. 

7.5. Проводити освітню роботу із батьками та законними представниками дітей з 

питань: підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у 

них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з 

утриманням, вихованням та освітою дітей; профілактики насильства, булінгу, торгівлі 

людьми, правопорушень серед неповнолітніх; формування ненасильницької моделі 

поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом. 

7.6. Проводити інформаційні кампанії  до 22.01 – Дня Соборності України, 29.01 – Дня 

пам’яті Героїв Крут, 10.02 – Дня безпечного інтернету, 20.02 – Дня Героїв Небесної 

Сотні, 14.03 – Дня українського добровольця, 22.03 – 180 р.від дня народження 

М.Лисенка, 28.03 – Дня визволення Заставнівщини від фашистів, 04.04 – Дня 

створення НАТО, 26.04 – Дня Чорнобильської трагедії, 8-9.05 – Дня пам’яті і 

примирення, 16.05 – Дня Європи, 23.05 – Дня Героїв України.  

7.8. Залучати до гурткової роботи та позашкільного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами 

       8. Соціальному педагогу Довгань Т.В.: 

8.1.  Систематично поновлювати банк даних сімей, які потрапили в складні життєві 

обставини, неблагополучних сімей, сімей трудових мігрантів. 

8.2. Проводити моніторинг відвідування учнями навчальних занять, щомісяця 

аналізувати стан відвідування, використовуючи дані загальношкільного обліку. 

       9. Практичному психологу школи Черній Ю.О.здійснювати психологічний 

супровід дітей з девіантною поведінкою, з особливими потребами та дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах.  

       10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

закладу з виховної роботи Микитей С.В. 

 

 

           Директор ЗЗСО:                                  Надія БАЧИНСЬКА 

З наказом ознайомлені:                                  Микитей С.В. 

Шологон О.В. 

Довгань Т.В. 

Черній Ю.О. 


