
Звіт з виховнї роботи  

за I семестр 2022-2023 н.р 

Гімназії №27  

 

Виховна робота в гімназії №27 протягом I семестру 2022-2023 

навчального року здійснювалась згідно з вимогами Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»; «Про 

позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08 2010 

№778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад»; Концепції національного виховання, концепції і розвитку 

навчального закладу на 2022-2023 н.р., Статуту школи, річного плану роботи 

школи на 2022-2023 н.р. та іншими нормативними документами проводилась 

виховна робота в закладі. 

Управління виховною роботою закладу здійснювала заступник директора 

з виховної роботи Пастернак Л.С. 

Основною метою виховання дітей гімназії є формування 

конкурентоспроможної особистості з постійною потребою самореалізації та 

самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям 

відповідальності за долю України, її народу і всього людства, потреби до 

спілкування з мистецтвом, створення художніх цінностей. За основу виховної 

роботи взято програму «Основні орієнтири виховної роботи 1-11 класів 

України», тому виховна діяльність побудована за такими розділами: 

- Ціннісне ставлення до суспільства і держави; 

- Ціннісне ставлення до мистецтва; 

- Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей; 

- Ціннісне ставлення до природи; 

- Ціннісне ставлення до праці; 

- Ціннісне ставлення до себе 

- Робота з обдарованими дітьми 

- Робота з учнями девіантної поведінки 

- Робота учнівського самоврядування 

Питання якості виховної роботи у І півріччі поточного року розглядалися  

на нарадах при директорові, на оперативних та інструктивно-методичних 

нарадах, на засіданнях методичного об’єднання закладу. За звітний період 

розглянуто питання: «Про запобігання правопорушенням, злочинності, 



бездоглядності серед неповнолітніх» «Про організацію та проведення 

місячника» «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту»  

«Про результати перевірки роботи класних керівників з правового виховання 

та запобігання правопорушень серед учнівської молоді» «Стан відвідування 

школи учнями 1-9 класів за результатами перевірки класних журналів», 

«Соціально-правовий захист дітей пільгових категорій»; «Про залучення учнів 

до роботи гуртків, спортивних секцій», «Тиждень права». 

Педагогічний колектив працює над реалізацією  проблеми з виховної 

роботи «Соціалізація творчої особистості у виховному процесі», мета якої – 

забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, 

толерантною особистістю. Шляхи досягнення в запровадженні сучасних 

моделей виховання, у впровадженні і апробації інноваційних технологій 

виховання.  

У навчальному закладі виховна робота спланована за тематичними 

періодами, підсумком яких є загальношкільні форми виховної діяльності. 

Нажаль традиційно розпочати освітній процес зі свята Першого дзвоника 

в звичному форматі не вийшло – військовий стан. На заході були присутні 

перший клас та майбутні випускники. Незважаючи ні на що, лінійка 

проходила з дотриманням найкращих українських традицій. У межах акції 

«Дай руку першокласнику» всі учні першого класу отримали подарунки від 

старших друзів – дев’ятикласників, батьків, спонсорів.  

В рамках Олімпійського тижня 5-го вересня відбулося урочисте відкриття 

шкільної спартакіади. Традиційно запалено Олімпійський вогонь, який 

сповістив про старт спортивних змагань. Відзначено кращих спортсменів 

школи.  

09.09.2022 року гімназія відзначала День здоров’я, який було проведено 

на шкільному подвір’ї.  Отаман гімназії Пастернак Л.С. па педагог-організатор 

Шахов І.О. підготували туристичну тропу, де діти змогли ознайомитись з 

туристичним приладдям та спробувати пройти полосу перешкод.  Вчитель 

фізичної культури Душко Р.В. організував спортивні естафети на спритність 

та швидкість реакції. На високому рівні проведені спортивні конкурси 

класоводами молодшої школи. 

В рамках  Тижня «Дні сталої енергії» завідувачем бібліотекою 

Масленіковою О.В. проведено тематичну виставку учнівських робіт та 

книжкову виставку. Класним керівником 7-го класу було проведено виховна 

година на тему «Відновлювальна енергетика».  

21 вересня учні молодшої школи відзначили Міжнародний день Миру. 

Протягом дня діти мали можливість проявити свої творчі здібності. На 

позакласних заходах класоводи разом з учнями обговорили значення миру в 

усьому світі. 



До Дня бібліотекаря відбулась загальношкільна акція «Живи, книжко!» 

Традиційно в закладі відзначено День працівників освіти. 

Організаторами   свята були педагог-організатор Шахов І.О., завідувач 

бібліотекою Масленікова О.В., заступник директора з ВР Пастернак Л.С., 

класний керівник та учні 9-го класів. 

19 жовтня учні 1-9 класів прийняли участь у благодійній акції «Лист та 

малюнок солдату». Листи та смаколики були передані захисникам через 

волонтерський хаб при департаменті з гуманітарних питань.  

21 жовтня брали участь в міському заході "Видатні особистості України" 

представником від гімназії на конференції була учениця 7 класу Кудряшова 

Марія. 

7 листопада з метою профорієнтації учні 9-го класу разом з класним 

керівником Ковальчук І.М. відвідали «КАМЕТ-СТАЛЬ». 

9 листопада вчителем-предметником Пастернак А.В з 6-ми класами було 

проведено день писемності.  Вчитель Дмитрієва В.О. організувала живу 

газету, де учні розповідали по класам про день писемності, та його важливість. 

На уроках історії Олександр Тарасов знайомив дітей з унікальним 

факсимільним виданням Пересопницьке Євангеліє. 

11 листопада 5-А з класним керівником Єрмолакіної К.В. проведенно за 

програмою НУШ виховний захід "Квест-вікторина: Осінь- золота пора року " 

з використанням вправ: "Мозковий штурм", "Коло спілкування ", " Мікрофон", 

" Арт-студія". 

14-20 листопада в рамках тижня безпеки дорожнього руху провели 

Національний урок з безпеки дорожнього руху «Безпечна дорога додому». 

18 листопада в рамках проєкту "Save the Children International in Ukraine" 

"Реагування на надзвичайні ситуації для задоволення потреб у захисту та 

освіті постраждалих від конфлікту та переміщених дітей та їхніх сімей в 

Україні" для вихованців "Веселий вулик" та учнів 1 кл проведено тренінг з 

мінної небезпеки. 

 21 листопада до дня Гідності та Свободи соціальний педагог, вчитель 

історії Бєлянська В.А. провела захід для 6-х класів історичний спогад «І 

зупинилось серце молоде, щоб вічно билось серце України»  

 23 листопада відповідно до плану роботи з профілактики булінгу 

інспектор сектору ювенальної превенції, старший лейтенант поліції Тущенко 

Анжела провела тренінг для учнів «Булінг, види булінгу». 

26 листопада в закладі проведено тематичні заходи щодо вшанування 

пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років. Бібліотекар Маслєнікова О.В 

https://www.facebook.com/tarasov.kda?__cft__%5B0%5D=AZUTZ9d1eEzFsD8YVtX2BVwnACeuZBWdP_pUqLR3ivxQvOyN1oBfP469CEJnCl0PUb7HnVauZBJCJHuxjiJhoU97yq2U927NnP2OwkWHri1CURGqS_JHDNfTnb___CbUCDBaem0cutCCYZrjRbbJTCoBjlypfwUMCNCDUEFPqwIyPQ&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016756235529&__cft__%5B0%5D=AZVf893S4cgexabjNUrgeRlwNlfZjstHIILsKHy33KWuZz0K3Zix6eAKTCxU2CVzUGZJpyDpXePpDDL6Po0y675hW6zFYUOSYsAGokRkagEXsUYwJicDKWYdbKCMJxIMCLC3lJgKVMgIh-ANmzE0a2LAi86TwOYvGZwHIQuvJSvcOdccphqNZ1YMqbcY9b_6bTY&__tn__=-%5DK-R


організувала тематичну виставку в шкільній бібліотеці. В кожному класі були 

проведені виховні години на тему «Чорний птах голодного року». Вихованці 

гуртка «Сокіл» («Джура») та педагоги вшанували пам'ять жертв голодомору 

на місці їх поховання. 

З метою привернення уваги громадськості до актуальної для 

українського суспільства проблеми подолання насильства в сім’ї, щодо жінок, 

жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, забезпечення 

рівних прав жінок і чоловіків до проблем насильства в сім’ї та захисту прав 

жінок адміністрація школи провела акцію «16 днів проти насильства»: 

-  анкетування учнів старших класів «Відношення до насильства та 

шляхи його подолання»; 

- перегляд відео «Станція призначення – життя»; 

- виховна година для дівчат 9-го класу «Сексуальне насильство»; 

- виховні години для 8-9 класів «Гендерна рівність». 

Щорічна акція День боротьби зі СНІДом  була проведена традиційно. 

Зранку діти, батьки та педпрацівники мали змогу взяти участь в опитуванні 

щодо актуалізації проблем людей, які живуть з ВІЛ. Учні 8-9 класів та 

педпрацівники долучились до флешмобу «Червона стрічка». День закінчився 

виховною годиною для учнів старших класів з переглядом відеоряду «Захисти 

себе від ВІЛ». 

30 листопада з першим класом висадили більше 500 цебулевих від 

ініціативи Flowers4school. Це благодійний освітній проєкт, спрямований на 

озеленення Українських шкіл від асоціації квіткових виробників Нідерландів 

та України. 

 

1 грудня класні керівники 5-9 класів провили виховні години та тему 

корупції та її протидії.  

05.12-11.12  в закладі було проведено тиждень доброчесності. Для учнів 

5-8 класів було проведено «Магічний урок доброчесності». Для 7-8 класів 

провели виховні години «Що таке корупція?», для 9-го класів провели 

позакласний захід «Добро. Чесність». Практичний психолог Турчин О.А. 

провела для учнів 9-го класів тренінг «Конфлікт інтересів». 

03 грудня практичним психологом Турчин О.А. для 5-х класів було 

проведено урок-тренінг «Сильні духом» до всесвітнього дня людей з 

інвалідністю.  

5 грудня до Міжнародного Дня Волонтера в заклад були запрошені 

захисники: колега, керівник гуртка «Горицвіт», Віталій Форманюк та батько 

учениці Клименко Дмитро. Зустріч проходила в укритті, під звуки серени і 

після цього місто практично добу було без світла. Через хлопців передали їх 

побратимам смаколики, малюнки й листи зі словами вдячності та підтримки. 



 

19 грудня до дня Святого Миколая було організовано класним 

керівником Ковальчук І.М. 9-го класу театральне привітання вихованців 

дошкільного підрозділу «Веселий вулик» та учнів 1-5 класів.  

Новорічні свята зазнали зміну звичної концепції, з урахуванням 

військового стану – проходили в школі та по класним кімнатам. Учні 

молодшої школи долучились до квесту «Новий рік, як добрий чарівник». Учні 

середньої та старшої школи разом з класними керівниками провели «Теплі 

зустрічі», де діти мали можливість поспілкуватись з педагогами та між собою.  

 


