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Виховна робота у І семестрі 2021-2022 н.р. була направлена на створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, 

їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних 

орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної 

індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового 

способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на 

пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до 

рідної землі ,мови, на формування правової культури, негативного ставлення до 

протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з 

батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями. 

Виховна робота в закладі спрямована на виконання Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», основних аспектів Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року. Виконувались основні засади 

Концепції національної системи виховання дітей та молоді у національній 

системі освіти, положення програми Міністерства освіти та науки України 

«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 кл. загальноосвітніх навчальних 

закладів України», Концепція громадянського виховання, національна 

Програма патріотичного виховання та інші.  

Виховна проблема, над якою працює заклад «Соціалізація особистості на 

засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах 

компетентнісного підходу». Для її реалізації   був розроблений план виховної 

роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці 

плани охоплюють всі напрямки виховання та включають в себе календарні, 

традиційні шкільні свята, заходи, конкурси. 
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Метою виховної роботи було формування морально-духовної життєво 

компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 

громадянин, сім’янин, професіонал, передача молодому поколінню багатства 

духовної культури нашого народу, своєрідності його світогляду, героїчної 

історії, формування у дітей розуміння особистої значущості праці як джерела 

саморозвитку і самовдосконалення. Над реалізацією мети і завдань виховної 

роботи в закладі  в  2021-2022 навчальному році в працює  10 класних 

керівників, педагог-організатор  та заступник директора з виховної роботи.             

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 

211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-

19» та  у зв’язку з оголошенням карантину в Україні наш заклад  працював з 

використанням форм дистанційного навчання. Каналом для співпраці 

залишився Фейсбук, шкільний сайт, а також набрали обертів раніше створені 

групи у Viber. У кожному класі було створено свої групи у Viber. Батьки, діти, 

учителі та громадськість тісно спілкувалися, підтримуючи один одного, 

надаючи допомогу та поради, проводились онлайн-консультації з різних тем 

навчального та виховного характеру. Виховна робота під час карантину 

проходила у формі відеозвернень, відеоуроків, віртуальних екскурсій, цікавих 

постів, інтернет-конкурсів.  

Ціннісне ставлення до суспільства та держави. 

Велика увага  приділялася  класними керівниками патріотичному 

вихованню. Чільне місце в закладі та класах займають обладнані куточки 

державної символіки. У системі позакласної виховної роботи зі школярами 

передбачено заходи з використанням державної символіки, розкриттям її 

змісту, історії виникнення та сучасного тлумачення. 

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, 

суверенітету і територіальної цілісності України, військових традицій 

Українського народу, з нагоди відзначення в Україні Дня захисника України, 

Дня Українського козацтва, Дня Збройних Сил України,  сприяння подальшому 

зміцненню патріотичного духу в суспільстві в КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» проведено наступні заходи: 

 виховні години: 

– «Батьківщина починається з сім’ї»; «День партизанської слави»,    

«Державні та національні символи»;«День Гідності і Свободи», свято 

«Зростаємо мужніми», урок мужності: «Україна в огні»,урок пам’яті 

«Голодомор-біль серця України» - провела класний керівник 1 класу Нюдьга 

А.Б.; 

– «День партизанської слави», «День захисника Вітчизни», «День 

українського козацтва. Конкурс для хлопчиків», «День Гідності та Свободи», 

«День збройних сил України» - провела класний керівник 2 класу Касянова 

Т.А.; 

– Перший урок «З Днем народження, Україно!», «День партизанської 

слави», «Бабин яр», «Україна – це територія гідності і свободи», «День пам’яті 

жертв голодомору»,  свято «Козачата» - провела класний керівник 3 класу 

Михайліна А.А.; 



3 

 

– перший урок «Щоб у серці жила Україна»; виховна година до Дня 

Рятівника; інформаційна хвилинка до Дня партизанської слави в Україні; 

– година пам’яті «Бабин Яр»; участь у І шкільному етапі Всеукраїнської    

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); виховний 

захід до Дня захисників і захисниць України; виховна година до Дня гідності і 

свободи «Вільні творити майбутнє»;  виховний захід та фотофлешмоб  до 

Дня української писемності та мови «Одна она у нас така – уся співуча і 

двінка!»; урок пам’яті до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних 

репресій;урок-гра до Дня Збройних Сил України – провела класний керівник 4 

класу Струкова С.С.; 

– урок мужності «Недописані сповіді, які опалила війна»; «Україна – моя 

країна» до Дня гідності і свободи ;участь у І шкільному етапі Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)- провела 

класний керівник 5 класу Дурнєва І.Ф.; 

– перший урок «З Україною в серці», «Країна, в якій я живу», «Пам’ ять 

про них збережуть обеліски», участь у І шкільному етапі Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), «Такого ще 

земля не знала…» (до Дня пам’ яті жертв Голодомору), Свято до Дня Збройних 

Сил України «Ну-мо, хлопці!», «Ми – патріоти» - провела класний керівник 6 

класу Лазарєва С.В.; 

– виховна година «А пам'ять народу не меркне»;урок мужності до Дня 

Гідності та Свободи; екскурсії до  стендів учасників АТО в залі Бойової слави – 

провела класний керівник 7 класу Борисенко Н.В.; 

– перший урок «З Україною в серці», година спілкування «Україна – це 

територія гідності і свободи», урок пам’яті «80 років пам’яті: забуттю не 

підлягає»,перегляд відеофільму «Герої Майдану», урок пам’яті «Такого ще 

земля не знала», до Дня партизанської слави «Вони воювали за Батьківщину», 

до Дня Збройних Сил України, участь у І шкільному етапі Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово -  патріотичної гри «Сокіл» («Джура») -   провела 

класний керівник 8 класу Іванкова О.А.; 

– Перший урок «Урок національної гордості»;виховна година до «Дня 

партизанської слави та річниці партизанського руху в Україні у період Другої 

світової війни 1939-1945 рр.»;виховні години «День гідності та свободи»,«День 

українського козацтва»,«День пам’яті жертв голодомору», «День Збройних сил 

України» - провела класний керівник 9 класу Ходирьова О.В.; 

– Виховна година «Герої серед нас», свято до Дня збройних Сил  України 

«Ми патріоти», «День пам’яті жертв голодомору», участь у І шкільному етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово -  патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»)- провів класний керівник 11 класу Петров І.І. 

 Традиційно і з великою пошаною проходить мітинг до Дня визволення 

села Тимошівка від німецько-фашистських загарбників,але в цьому році у 

зв’язку з карантинними заходами до Меморіалу Слави прийшли учні 6 класу – 

організували покладання квітів до могил загиблих та підготували онлайн відео 

звернення «Пам’ятаємо!Перемагаємо!; 
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 З метою гідного вшанування пам'яті жертв вчиненого комуністичним 

тоталітарним режимом геноциду Українського народу – Голодомору 1932-1933 

років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років в Україні у закладі  пройшов 

Тиждень пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. В 1–4 класах 

пройшла єдина класна година на тему: «З попелу забуття», на якій діти 

розповіли про важливість та цінність хліба в житті кожної людини. В 5 -

11класах були проведені виховні години: «Такого ще земля не знала… » (5 

клас), «Україна пам’ятає» (6 клас), «Замордовані голодом…» (7 клас), «Урок 

мужності до Дня пам’яті жертв Голодомору» (8 клас), «Пам’ять вічна…» (9 

клас), «Голодомор: чорна сповідь моєї Вітчизни» (11 клас). В бібліотеці  до Дня 

пам`яті жертв голодомору та репресій на Україні була оформлена виставка 

матеріалів про голодомор, організовано перегляд документальних  відео - та 

фотоматеріалів про життя українського народу у 1932-1933 роках. 

Педагогічний колектив та учні закладу  приєдналися до Загальноукраїнської 

акції «Запали свічку» та загальнонаціональної хвилини мовчання  на 

вшанування жертв геноциду Українського народу; 

 Учні закладу вшанували пам'ять полеглих Героїв Небесної Сотні: були 

проведені години пам’яті, уроки мужності «Революція гідності: ідеали 

демократії, європейське майбутнє України»,було організовано перегляд 

відеороликів про події на Майдані під час Революції гідності, документальних 

фільмів: «Добровольці Божої чоти», «Майдан», «Зима, що нас змінила» та 

поетичні читання, присвячені Героям Небесної сотні «Герої не вмирають… 

Просто йдуть…» 

Ціннісне ставлення до  себе 

В вересні та листопаді у закладі проводились Тиждень безпеки 

життєдіяльності та Місячник з безпеки життєдіяльності. 

Змістовно та доступно було проведено наступні заходи: 

– Конкурс малюнків  в рамках Місячника безпеки життєдіяльності (І 

шкільний етап та участь у ІІ районному етапі);  протягом семестру проведено 

цикл бесід з охорони життя і здоров’я дітей, які зафіксовані у класному 

журналі;проведено інструктажі з ТБ перед дистанційним навчанням, осінніми 

та зимовими канікулами; Безпека дорожнього руху; Дорога від школи до 

дому;Бесіди щодо попередження насильства в сім’ї; 

– Години спілкування: «Природні і стихійні лиха»,проект «Тиждень 

БЖД» (2 клас – класний керівник Касьянова Т.А.), екскурсії до стендів «Абетка 

безпеки»(1-4 класи); виховна година до Дня Рятівника (4 клас Струкова С.С.); 

«Як знайти вихід із непередбачуваних ситуацій» (1 клас – класний керівник 

Нюдьга А.Б.), відкритий виховний захід «Дружба замість булінгу» (5 клас 

Дурнєва І.Ф.); «Насилля, як його уникнути?» (6 клас,класний керівник Лазарєва 

С.В.), «Стосунки з однолітками. Підліткові компанії. Ознаки дружніх і 

недружніх, небезпечних компаній» (7 клас – класний керівник Борисенко Н.В.), 

«Насильство та жорстоке поводження з однолітками» (8 клас – Іванкова О.А.); 

«Захист від кримінальних небезпек. Основи самозахисту» (9 клас – класний 

керівник Ходирьова О.В.), «Безпека населення в мирний час, небезпечні 

ситуації» (11 клас – класний керівник Петров І.І.), переглянули мультимедійні 
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презентації учні 1-4 класів: «Уроки безпеки тітоньки Сови»- вони  були 

повчальними та надзвичайно цікавими для них;     

– З учнями 5 – 8,11 класів сестра медична Петрова З.Є.   та вчитель основ 

здоров’я Мошак І.І.  провели бесіди та майстер-класи на тему «Види пов’язок. 

Накладання пов’язок», «Штучне дихання та непрямий масаж серця»; 

– Учні 5-го та 6-го класу створювали антирекламу у формі фотоколажу 

«Зроби вибір на користь здоров’я»( вчитель основ здоров’я Мошак І.І.);  

– Актуальною завжди буде тема «Стрес  – небезпека для здоров’я», 

обговорення якої відбулося з учнями 11-го класу (класний керівник Петров 

І.І.),адже саме завершення навчального року супроводжується хвилюванням та 

емоціями під час підготовки до ЗНО; 

– З метою попередження дорожньо-транспортного травматизму провели 

національний урок з безпеки дорожнього руху «Безпечна дорога додому»; 

– Класні керівники провели онлайн виховні години «Кращий пожежний 

– це я обережний»; 

Протягом І семестру 2021-2022 н.р. постійно велась робота з 

попередження дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди, 

інструктажі, лекції з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах, 

порядку дій населення при виявленні вибухонебезпечних предметів, пожежі, 

надання долікарської допомоги. 

Але в закладі зареєстровано один випадок травмування учня 7 класу 

Пономаренко В. під час освітнього процесу (на уроці фізичної культури) – 

нещасний випадок оформлено актом,видано наказ про результати 

розслідування нещасного випадку. 

В закладі  започатковано  проведення рухливих та танцювальних перерв 

(динамічних пауз). Фізкультхвилинки, руханки та динамічні паузи  є важливою 

частиною виховання дітей. Це питання постійно на контролі у адміністрації 

закладу,але на жаль,не всі класні керівники добросовісно відносяться до 

проведення динамічних пауз – особливо  класні керівники 5 класу Дурнєва 

І.Ф.,6 класу Лазарєва С.В.- в класах яких на перервах шумно і діти представлені 

самі собі. 

Одним із напрямів роботи закладу є підвищення та поширення рівня 

культури здорового харчування. Для  учнів 2-4 класів пройшли класні години 

на тему «Мої друзі - вітаміни»: у ході цього заходу діти  більше дізналися про 

вірусні захворювання та як себе захистити від них . До Всесвітнього дня 

здорового харчування для учнів 1-6 класів були проведені виховні заходи 

«Здорове харчування – запорука здоров’я»,які підготували і провели асистенти 

вчителів 1-6 класів. Сестра медична закладу Петрова З.Є. розповіла, як треба 

берегти своє здоров'я , захищати його, та як вчасно почати лікуватися. Для 

учнів 5 класу вчителем основ здоров’я  Мошак І.І. проводилися бесіди щодо 

профілактики сколіозу для виявлення порушень постави та  гімнастика для 

поліпшення зору. Класними керівниками з учнями 5-11 класів були проведені 

виховні години «Профілактика простудних захворювань», метою якої було 

ознайомити дітей із небезпекою захворювання на грип, шляхами поширення 

вірусів і ефективними засобами профілактики хвороби, розвивати вміння 
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правильно діяти при контакті із хворими, вміння попередити зараження, 

виховувати свідоме ставлення до власного здоров’я.  

Превентивне виховання. 

В КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» протягом І семестру  2021 - 2022 

н. р.  здійснювалась просвітницька робота щодо правового виховання:  

- працює Рада профілактики з метою створення максимально сприятливих 

умов для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, направлених на 

запобігання та подолання відхилень у поведінці дітей та підлітків; здійснення 

адекватної до сьогоднішніх умов соціалізації дітей та підлітків, формування 

відповідальності учнів за вчинені дії та профілактики негативних проявів у 

молодіжному середовищі, допомоги правоохоронним органам у профілактиці 

злочинності та забезпеченні громадського порядку; 

- на засіданнях Ради профілактики розглядаються питання про 

особливості виховання дітей, які схильні до негативних проявів; про 

попередження шкідливих звичок; тримається на контролі питання відвідування 

навчальних занять учнями; постійно на контролі діти з неблагополучних сімей;  

- класним керівникам надані консультації щодо постановки учнів на 

внутрішньошкільний облік ; 

- оновлено списки учнів , які перебувають на внутрішньошкільному 

обліку (поставлено на  контроль 2 учні: Бузе Максим (9 клас), Пономаренко 

Костя ( 9 клас) які проживають в сім’ях, що потребують додаткової 

педагогічної уваги; 

- оновлено інформаційний куточок «Конвенція ООН про права і 

обов’язки», в класах розміщено куточки національної символіки, правила для 

учнів, інформаційні куточки; на сайті закладу та на інформаційних стендах 

розміщено телефони Національної дитячої «гарячої» лінії, є «скринька довіри»; 

- організовано в шкільній бібліотеці роботу постійнодіючої виставки 

літератури на правову тематику; 

- проведено уроки «Правознавства» у 9 класі, які направлені на 

формування в учнів уявлення про державно-правові реалії в Україні, 

формування правових знань, поглядів, навичок правомірної поведінки 

школярів, розвитку пізнавальних здібностей учнів; 

- викладається предмет «Основи здоров’я»,вивчаються теми: «Сучасне 

рабство. Торгівля людьми»(8 клас), «Правопорушення і злочини серед 

неповнолітніх. Кримінальна і адміністративна відповідальність»(9 клас), «Твоя 

активна життєва позиція»(9 клас),переглянуто відеолекторій на 

тему:«ВІЧ,СПІД » (7- 9 класи): демонстрація відеоматеріалів на тему 

«Насильство в сім'ї»; 

- проведено Тиждень правових знань (06.12-10.12.2021 р.), у рамках якого  

проведено: виховні години «Вчинки добрі і погані», «Кожна людина має право» 

(1-2 класи, класні керівники Нюдьга А.Б.,Касянова Т.А.);«Права та обов’язки 

дитини» (3-4 класи,класні керівники Михайліна А.А.,Струкова С.С.);  до 

Міжнародного дня прав людини. Проект/захід «Знай свої права, дитино!»(2 

клас Касянова Т.А.);урок права «Чи знаєш ти свої права та обов’язки?»(5 клас 

Дурнєва І.Ф.);«Право бути дитиною»(провела класний керівник 6 класу 
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Лазарєва С.В.), «Правове виховання неповнолітніх» (11 клас, класний керівник 

Петров І.І.), «Види відповідальності» (9клас, класний керівник Ходирьова 

О.В.), «Феміда правосуддя» (8 клас, класний керівник Іванкова О.А.); «Що таке 

правопорушення,їх види та відповідальність»(7 клас , класний керівник 

Борисенко Н.В.); «Шкідливий вплив нікотину та алкоголю на організм 

людини»; перегляд відеопрезентацій «Шкідливі чинники щодо профілактики 

правопорушень»(8-9 класи – Мошак І.І.); 

- Залучено учнів та вчителів до чергування по закладу, визначаються 

порушники; 

- проведено рейди у сім’ї  учнів пільгових категорій та учнів з кризових 

сімей з метою обстеження умов проживання дітей, наявності учнівського 

робочого місця та умов проживання - комісією складено відповідні акти; 

- розроблено та затверджено План заходів щодо попередження 

насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед учасників освітнього 

процесу, учнів 1-11 класів на  2021-2022 н.р. 

В закладі проводилось ряд заходів з метою попередження нещасних 

випадків та випадків суїциду серед учнівської молоді: встановлено соціально–

педагогічний патронаж за дітьми, що виховуються в неблагополучних, 

малозабезпечених, неповних сім’ях, перебувають під опікою. Ведуться 

систематично бесіди роз’яснювального характеру з метою підвищення 

педагогічної культури батьків та сумлінного виконання ними своїх  обов’язків. 

Класними керівниками ведеться системна робота з  попередження нещасних 

випадків та випадків суїциду серед учнівської молоді через формування 

навичок конструктивного спілкування та сприятливого психологічного 

мікроклімату в класах, згідно виховних планів. 

З’ясовуються причини пропусків, в терміновому порядку вживаються 

заходи щодо залучення до навчання тих дітей, що пропускають уроки без 

поважних причин. Наладжена співпраця закладу з органами виконавчої влади 

та підрозділами превенції територіальних відділів з метою проведення спільних 

заходів з профілактики правопорушень підлітками. 

На виконання плану заходів Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства», з метою подолання проблеми насильства в родині, профілактики 

жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, формування 

толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ, забезпечення рівних прав 

жінок і чоловіків, підвищення правової культури підростаючого покоління, в 

КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» було проведено ряд заходів: 

- конкурс дитячого малюнку «Ні! Насильству в сім’ї», «Дитинство там, де 

панує добро»(1-4 класи); 

- бібліотекар Меснянкіна О.В. оформила тематичні виставки літератури з 

протидії домашньому насильству та булінгу, профілактики ВІЛ/СНІДу. 

- класні керівники 5 -11 класів  провели ряд годин спілкування, круглі 

столи з метою профілактики насильства в родині та учнівському середовищі в 

рамках акції «16 днів проти насильства»; 

- проведено   онлайн інформаційно - превентивні заходи до Міжнародного 

дня толерантності; 
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- провели  уроки з онлайн безпеки на тему «Не ведись - прояви свою 

стійкість в Інтернеті» для учнів 5-9 класів. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. 

У вересні обстежено житлово-побутові умови соціально незахищених 

категорій сімей, в яких проживають учні закладу, оформлено соціальний 

паспорт. Було виявлено, що станом на 1 вересня 2021 року у закладі 

налічується: 3 дитини, позбавлених батьківського піклування,  1 дитина з 

малозабезпеченої сім’ї, 1 дитина – інвалід, 3 дитини – внутрішньо переміщені,3 

дитини учасників АТО, 35 дітей з багатодітних сімей, 24 дитини, які 

проживають в неповній сім'ї,10 дітей із неблагополучних сімей. В закладі  

систематично проводяться бесіди роз’яснювального характеру з метою 

підвищення педагогічної культури батьків та сумлінного виконання ними своїх  

обов’язків. Наладжена співпраця закладу з органами виконавчої влади та 

підрозділами превенції територіальних відділів з метою проведення спільних 

заходів з профілактики правопорушень підлітками. Забезпечено прийняття 

участі представників  закладу для відвідування  дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, за місцем їх проживання  разом   із службою у справах 

дітей  для з'ясування  умов  проживання. 

З питань ставлення до людей проводилася  така  робота: 

- на початку року був складений банк даних пільгових категорій закладу; 

- учні пільгових категорій  забезпечені безкоштовним гарячим 

харчуванням (10 грн в день на учня); 

- волонтерами закладу  надавалася допомога людям похилого віку, а 

також допомога учнівській молоді по налагодженню стосунків  в дитячому 

колективі. Серед учнів велася пропаганда  здорового способу життя. Для 

соціального захисту дітей та забезпечення адекватного психологічного 

розвитку особистості проведено роз’яснювально-профілактичну роботу з 

учнями та їх батьками щодо попередження жорстокого поводження та 

насильства в сім’ї. Створено інформаційні куточки для дітей та батьків. Діє 

«Анонімна скринька довіри», в яку учні можуть опускати свої питання, скарги і 

пропозиції, що стосуються проявів якого завгодно виду насильства; 

- проведено акцію «Милосердя» до дня людей похилого віку; акція 

«Подарунок для Героя»(до Дня захисників та захисниць України) - передали 

солодощі і обереги через волонтера Кієнко Сергія  на передову та акція «Запали 

свічку пам’яті» до дня пам’яті жертв Голодомору; взяли участь в  обласній 

національно-патріотичній благодійній акції «З любов’ю до Героя»(обереги та 

вітальні листівки для Героїв); 

- провели благодійні акції «Серце до серця» під гаслом «Здорові 

немовлята» зібрали 504 грн та акцію «Таблеточка» - зібрали 450 грн; 

- організували та провели (01.09) – фестиваль фарб:всі учні приймали 

участь у проведенні цього свята – це був дуже позитивний і яскравий день для 

нашої шкільної родини; 

- провели святкову лінійку (01.09),присвячену Дню знань для учнів 9 та 

11 класів.  



9 

 

Виховними досягненнями напрямку ціннісне ставлення до себе є вміння 

цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки 

негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я, прагнення бути фізично 

здоровою людиною. У зв’язку з цим було проведено бесіди: «Коронавірус: 

профілактика інфікування і поширення», «Якщо хочеш бути здоровим – 

загартовуйся!» (1-6 кл.), «Безпечна поведінка під час канікул – запорука 

здорового відпочинку», «Чистота рук – запорука здоров’я (1-9 кл.). Класні 

керівники регулярно проводили бесіди, інструктажі, з безпеки життєдіяльності 

(правила дорожнього руху, правила пожежної безпеки, поведінки на воді, 

поводження з газом, електроприладами, вибухонебезпечними предметами, 

поведінки в громадських місцях, профілактики інфекційних захворювань). 

Важливою ланкою виховної роботи є пропаганда здорового способу 

життя, згідно с планом роботи з 12 по 17 вересня 2021 року в закладі був 

проведений Олімпійський тиждень в рамках якого проведені «Олімпійські 

уроки» та спортивні змагання «Веселі старти» для учнів 1-4 класів та 

«Спартакіада» для учнів 5-9 класів. 

Сестра медична, Петрова З.Є., підготувала виступ агітбригади на базі 

учнів 5 класу «Здоровими бути модно!»- з метою популяризації здорового 

способу життя. 

Ціннісне ставлення до праці 

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання 

особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю 

соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, 

ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів 

і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої 

діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових 

відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості. 

Метою трудового виховання є формування в учнів  готовності до 

свідомого професійного самовизначення та морально-психологічна 

підготовка до майбутньої професійної діяльності. Класними керівниками 

проводяться з цього питання виховні години:  «Твої шляхи», «Вибір професії 

– відповідальна справа випускника», «Що я знаю про професію, яка мене 

цікавить. Оформлено стенд  «Усе про професії», систематично здійснюється 

профорієнтаційна робота з учнівською молоддю. 

Протягом року проведено ряд заходів профорієнтаційної спрямованості:  

виховні години з використанням інноваційних методів: 

• Виховна година «Калейдоскоп професій»(2 клас Касянова Т.А.); 

• «У світі професій» - виховна година (1 клас Нюдьга А.Б.);; 

 Захист проектів «Професії мого краю» (4клас Струкова С.С.); 

 «Є така професія—захисник» (6 клас Лазарєва С.В.); 

• «Професії моїх батьків»  (5клас Дурнєва І.Ф.); 

• «Поважай усі професії» (3клас Михайліна А.А.) 

• «Професії на любий смак» (7клас Борисенко Н.В.); 

• «Професійний навігатор» (8 – 9 класи Іванкова О.А.,Ходирьова О.В.); 

• «Професії 21 сторіччя» (11клас Петров І.І.); 



10 

 

-  Провели роз’яснювальну роботу з учнями 9, 11 класів, щодо участі в 

підсумковій Акції «Зроби правильний професійний вибір» та «Відкритій 

гарячій лінії» на базі центру зайнятості з питань професійного визначення. 

- Поновили куточок з профорієнтації «Твоя професійна кар’єра». 

- Взяли участь в онлайн уроці для 7-11 класів «Обери професію своєї 

мрії». 

Вся робота з профорієнтації узагальнена і наш заклад прийняв участь в 

дванадцятій міжнародній виставці  World Edu «Сучасні заклади освіти – 

2021» - результат срібна медаль в номінації «Інноваційні технології 

профорієнтаційної роботи й кар’єрного консультування випускників закладів 

освіти». 

Проведено щорічну всеукраїнську акцію «Зробимо Україну чистою! – 

2021» до Всесвітнього дня прибирання  за ініціативи старшокласників та 

педагогічного колективу, з метою  виховання відповідального ставлення учнів 

та громади до довкілля шляхом безпосереднього долучення до екологічного 

виховання, благоустрою та прибирання території свого села,враховуючи 

соціальну спрямованість заходу та його консолідуюче значення для учнівської 

молоді. 

Ціннісне ставлення до природи 

4 жовтня в закладі  відзначили Всесвітній день захисту тварин. В цей день 

було  проведено  заходи, метою яких було привернення уваги дітей до охорони 

свої менших друзів-тварин. Так, класними керівниками  проведено: 

-  уроки добра «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин»(1-4 

класи); «Тварини-не іграшки», «Як допомогти птахам узимку»(1 клас Нюдьга 

А.Б.); «Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили»(5 клас Дурнєва 

І.Ф.); «Природа дім для тварин» (до Дня захисту тварин)- 2 клас Касянова Т.А.; 

«Якщо б тварини вміли скаржитись...»( 6 клас Лазарєва С.В.); 

- Учні 4 класу,класний керівник Струкова С.С. взяли участь у ІІ 

Міжнародному уроці доброти до Дня захисту тварин (фотозвіт з уроку надано 

на сайт благодійного фонду “Happy Paw”, навчальному закладу вручено 

сертифікат про участь); 

Учні нашого закладу взяли участь в обласному етапі заочного 

Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція». Метою конкурсу є 

пропаганда серед молоді бережливого ставлення до природи,сприяння розвитку 

флористичного мистецтва в Україні (взяли участь – 14 учнів,відправили роботи 

переможців (6 робіт)  для участі в обласному етапі.  

Взяли участь в обласному етапі Всеукраїнської акції  «Фотозона: «Фауна 

нашої Батьківщини»(10 робіт).Учні нашого закладу взяли участь в  акції 

«Посади дерево та збережи його» - висадили плодові дерева на території 

школи. 

Проходить акція «Годівнички для птахів» - провели вчитель трудового 

навчання Борисенко Н.В. та класні керівники 1-4 класів. 

Одним із важливих завдань реалізації Програми національного виховання 

учнівської молоді є виховання в школярів суспільної активності, відчуття 

відповідальності. Усвідомлюючи це, педагогічний колектив проводив роботу 
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таким чином, щоб вихованці уяснили, що великі справи починаються з 

маленьких вчинків (посадженого дерева, упорядкованої території, закріпленої 

за класом, очищеної від сміття прилеглої території, волонтерської діяльності, 

озеленення кабінетів і коридорів закладу). 

Цінністе ставлення до мистецтва  

Ставлення до мистецтва формується у процесі художньо-естетичного 

виховання,якому педагогічний колектив закладу приділяв належне місце. 

Серед цих заходів можна відзначити: 

- проведення класних та загальношкільних    свят; 

- випуск газет та  плакатів до свят; 

- участь у районному конкурсі малюнків: «ДСНС - очима дітей»,творчому 

конкурсі «Сам собі рятівник»,  участь в обласному заочному конкурсу-виставці 

декоративно-ужиткового та образотворчого  мистецтва «Квітуча     Україна», 

обласному конкурсі дитячого малюнку «Казкова феєрія», в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу-виставці дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному 

світі» та інших територіальних і обласних конкурсах; 

- цікаво і змістовно пройшов у закладі  День Миру: учні малювали 

малюнки «Ми за мир!», виготовляли паперові голубки, малювали малюнки на 

асфальті. 

Учні закладу є гарними  акторами. Присутні  гості та батьки  не раз в 

цьому переконувались, коли приходили  на  свята,але на жаль,через карантинні 

заходи загальношкільні заходи проводяться з дотриманням карантинних вимог 

(окремо для кожного класу і без присутності батьків). 

Проведено виховні години етичного напрямку:«Абетка ввічливості, або 

етикет на кожний день» (5 клас), урок духовності «День мучениць Віри, Надії, 

Любові та їх матері Софії»(8 клас), «Мода і смак»(4 клас), «Як зрозуміти 

іншого»(3 клас), «Дружба єднає щирі серця»(2 клас), «Про смаки 

сперечаються»(9 клас). 

Провели основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного 

ставлення до мистецтва:  День Учителя = День самоврядування, спортивні 

змагання до Дня збройних сил України та Дня Українського козацтва, День 

Святого Миколая «Ходить по землі Святий Миколай» для учнів 1- 4 класів 

(підготувала і провела Струкова С.С.), Новорічний марафон для 5-11 класів 

(організували і провели педагог організатор та органи самоврядування):казкова 

фотосесія,святковий карнавал,новорічний кінозал та класні новорічні вогники.  

Учні 4 класу,класний керівник Струкова С.С. привітали працівників 

відділення поштового зв’язку «Укрпошта»  с. Тимошівка з Міжнародним днем 

пошти. Також класний керівник разом з учнями 4-ого класу ініціювали та 

залучили учнів початкових класів до привітання працівників сільського 

господарства з професійним святом. Результатом спільної роботи стало 

відеопривітання опубліковане на сторінці КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» у соціальній мережі Facebook. 

З метою організованого дозвілля учнів в рамках профілактичної роботи 

щодо попередження дитячого травматизму в позаурочний час в закладі в цьому 

навчальному році працюють  гуртки «Народна іграшка» (керівник Гутнік Л.А.); 
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«Саморобки»(керівник Сапальов В.А.);  «Спортивний» (секції з футболу та 

волейболу – керівник вчитель фізичного виховання Петров І.І.). 

Розвиток учнівського самоврядування. 

У КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» створено усі сприятливі умови 

для розвитку та формування особистісних здібностей кожної дитини. Реалізація 

основних завдань і принципів виховання здійснювалась шляхом планової 

організації органів учнівського самоврядування закладу. Метою 

самоврядування є формування  в учнях почуття господаря закладу, класу, 

активної життєвої позиції, вміння співпрацювати на принципах партнерства. 

Залучати до громадської діяльності, стимулювати їх творчу ініціативу, 

розвивати організаторські здібності. Це спільна колективна творча справа, яка 

об’єднує навколо себе максимальну кількість учасників, дає можливість 

кожному спробувати свої сили, розкрити здібності , можливості та талант.   

В закладі створена «Козацька республіка». Дитяча організація «Козацька 

республіка » є добровільною, місцевою, яка  об’єднує учнів КЗ Тимошівська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» на основі добровільності та спільних 

інтересів, з метою виконання статутних завдань. До роботи в органах 

учнівського самоврядування залучені учні 5-11 класи, також сформована 

ініціативна шкільна група. Цього року у КЗ « Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

було створено усі сприятливі умови для розвитку та формування особистісних 

здібностей кожної дитини. Реалізація основних завдань і принципів виховання 

здійснювалась шляхом планової організації органів учнівського 

самоврядування школи. В період з вересня по грудень органам учнівського 

самоврядування були залучені до наступних заходів: 

• БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ: «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ» ПІД ГАСЛОМ «ЗДОРОВІ 

НЕМОВЛЯТА», ТА «ТАБЛЕТОЧКА» (1 ПО 30 ВЕРЕСНЯ 2021) 

• ДЕНЬ «УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 01.10.2021 

• ПЕРЕДАЧА СОЛОДКИХ ПОДАРУНКІВ ЗЕМЛЯКАМ НА ПЕРЕДОВУ 13.10.2021 

• ПРОВЕЛИ  ІНФОРМАЦІЙНУ ЛІНІЙКУ ДЛЯ УЧНІВ 5-11 У КЗ”ТИМОШІВСЬКА 

ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ” (14. 12. 2021) 

• ПРОВЕЛИ ТЕМАТИЧНУ ЛІНІЙКУ ДО ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

• ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ РАДІ (ОБГОВОРЕННЯ ТА 

ПОГОДЖЕННЯ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ОСТВІТИ») 

• ОРГАНІЗУВАЛИ ПРОВЕДЕННЯ НОВОРІЧНОГО СВЯТКОВОГО МАРАФОНУ ТА 

ПРОВЕЛИ АКЦІЮ «ПРИКРАСИМО ЗАКЛАД СВОЇМИ РУКАМИ» 

• РОЗРОБИЛИ ТА ЗАТВЕРДИЛИ «ПРАВИЛА КОЖНОГО УЧНЯ КЗ 

«ТИМОШІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ». 

Протягом першого семестру  регулярно проводились зібрання органів 

учнівського самоврядування. На засіданнях розглядались та затверджувались 

основні організаційні моменти, всі зібрання мають письмові протоколи та фото 

звіт(у відкритому доступі на сайті школи).   

На протязі першого семестру було проведено 8 нарад органів 

самоврядування, основними завданнями яких були наступні: 

- спрямовування підлітків на роботу над собою, на здійснення своїх 

намірів щодо розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції; 

- формування навичок співпраці в команді; 
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- стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи; 

- формування творчості, креативності;  

- значна увага приділялася мотиваційному аспекту. 

Проведено відкриті виховні заходи: «Дружба замість булінгу»- провела 

класний керівник 5 класу Дурнєва І.Ф.; виховна година «Будь природі другом» 

- провела класний керівник 4 класу Струкова С.С. Всі інші заплановані виховні 

заходи не проведено через карантин. Всі проведені виховні заходи були 

проведені на високому методичному рівні. Під час взаємовідвідувань 

позакласних заходів, при організації  відкритих годин спілкування, 

колективних творчих справ класні керівники вчились аналізувати свою роботу, 

правильно оцінювати її результати, виправляти недоліки. 

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота 

проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології 

виховання учнів. У цілому завдання виховної роботи, поставлені на І семестр 

2021/2022 навчального року, виконані. 

Усі загальношкільні заходи висвітлюються на сайті школи та в соціальній 

мережі Facebook. 

Творчі здібності та обдарованість учнів закладу можна дослідити по 

результативності виховної роботи. 

За І семестр  2021-2022 навчальний рік учні закладу приймали участь 

у наступних районних,обласних та всеукраїнських конкурсах: 

- обласний етап конкурсу образотворчого та фотомистецтва 

«Україна – європейська країна»: 

  І місце – Бурсов Д.(4 клас) – керівник Нюдьга А.Б.;  

  ІІ місце – Коцило В. (3 клас) – керівник Струкова С.С.; 

  ІІІ місце – колективна робота учнів 7 класу – керівник Іванкова О.А.; 

- обласний конкурс відеороликів «Країна сонячних мрій»: 

ІІІ місце – колектив учнів 1 класу – керівник Касянова Т.А.; 

- обласний конкурс флешмобів «Я люблю свою країну»: 

ІІІ місце – колективна робота учнів 3 та 8 класів – керівники Струкова 

С.С., Касьянова Ю.С.; 

- Обласний  етап Всеукраїнського конкурсу-виставки дитячого 

малюнка «Я хочу жити в якісному світі»: 

  І місце – Мелащенко Д.(3 клас) – керівник Михайліна А.А.; 

  І місце – Меснянкін О. (1 клас) – керівник Нюдьга А.Б.; 

  І місце – Ситенька Н. (2 клас) – керівник Касянова Т.А.; 

  ІІ місце – Гуменяк Ю.(7 клас) – керівник Борисенко Н.В.; 

- Обласна патріотична благодійна акція «З любов’ю до Героя» в 

рамках Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Військові обереги від Святого 

Миколая» (відправили 16 робіт): прийняли активну участь учні 2 класу- 

колективна робота (класний керівник Касянова Т.А.), 1 класу - 3 вітальні 

листівки та «Скринька побажань» з оберегами (класний керівник Нюдьга А.Б.), 

учні 8 класу – 2 роботи (класний керівник Іванкова О.А.), учні 7, 11 класів – 5 

робіт – керівник Борисенко Н.В.; учні 6 класу – 3 роботи (керівник Лазарєва 

С.В.); 1 учень 9 класу (керівник Ходирьова О.В.); 
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- Обласний заочний конкурс-виставка «Берегиня роду українського»: 

       І місце – Красніков Є. (8 клас) – керівник Іванкова О.А.; 

       І місце – Шелухін О.(6 клас) –керівник Гутнік Л.А.; 

       ІІ місце – Гальченко Р.(9 клас) –керівник Кошель В.О.; 

       ІІ місце – Ковєрнєва І.(5 клас) – керівник Дурнєва І.Ф.; 

       ІІІ місце -  Работягов Тимур (2 клас)- керівник Касянова Т.А.; 

       ІІІ місце - Ясько Назар (1 клас) – керівник Нюдьга А.Б.; 

- Обласний заочний конкурс-виставка «Народна іграшка» - 

відправили 4 роботи:Михайліна А.А. 3 клас- 2 роботи;Мошак І.І.- 9 клас- 1 

робота;Гутнік Л.А. – 6 клас- 1 робота; 

- Обласний  конкурс  дитячого малюнка «Казкова феєрія»:відправили 

13 малюнків -  Нюдьга А.Б.- 1 робота;Касянова Т.А.- 5 робіт;Борисенко Н.В.- 2 

роботи;Мошак І.І.- 5 робіт; 

- І (шкільний) етап Місячника безпеки життєдіяльності: Нюдьга А.Б.- 

ІІ місце -4 учні;Касянова Т.А.-ІІ місце – 4 учні;Ходирьова О.В.- ІІ місце -2 

учні;Бурсова Н.О.-ІІ місце 2 учні;Мошак І.І.-І місце – 2 учні; 

- ІІ (територіальний) етап Місячника безпеки життєдіяльності серед 

дітей та учнівської молоді Михайлівської селищної ради у 2021/2022 

навчальному році: ІІІ місце – Бобришева Аліна(5 клас),Зремблюк А.(7 клас) – 

керівник Мошак І.І.; 

- обласний етап заочного Всеукраїнського конкурсу «Новорічна 

композиція»: відправили 6 робіт - Нюдьга А.Б.- 1 клас -2 роботи; Струкова 

С.С.- 4 клас-2 роботи;Дурнєва І.Ф.- 5 клас-1 робота;Лазарєва С.В.-6 клас- 

робота; 

- І (шкільний) етап заочного Всеукраїнського конкурсу «Новорічна 

композиція» - зайняли ІІ місця:Нюдьга А.Б.-1 клас – 2 роботи;Струкова С.С.-

4 клас – 2 роботи;Борисенко Н.В.- 7 клас-1 робота;Бурсова Н.О.-4 клас-1 

робота; 

- обласний етап Всеукраїнської акції  «Фотозона: «Фауна нашої 

Батьківщини»: 

І місце – Васильченко Д.(8 клас)- керівник Іванкова О.А.; 

І місце –Темна Т.,Акулова А.(7 клас)- керівник Борисенко Н.В.; 

І місце – Бобришева А.(5 клас) – керівник Дурнєва І.Ф.; 

І місце – Ситенька Н.(2 клас) – керівник Касянова Т.А.; 

ІІ місце Бурсов Д.(5 клас) - керівник Дурнєва І.Ф.; 

ІІ місце Ясько Н.(1 клас) – керівник Нюдьга А.Б.; 

ІІІ місце колективна робота 3 класу – керівник Михайліна А.А.; 

- Акція «Посади дерево та збережи його» - прийняли активну участь 

учні 1-11 класів; 

- районний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу-виставки 

«Космічні фантазії» - 2022: 

Гран прі - Гуменяк Олександр (3 клас)-керівник Михайліна А.А.; 

Гран прі - Жмінковська Діана (4 клас) – керівник Струкова С.С.; 

Гран прі – Шелухін Олексій (6 клас) – керівник Гутнік Л.А.; 

І місце - Гостіщева Ангеліна (2 клас) – керівник Касянова Т.А.; 
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ІІ місце - Гостіщев Назар (2 клас) – керівник Касянова Т.А.; 

ІІ місце - Олійник Станіслав(9 клас) – керівник Ходирьова О.В.; 

ІІІ місце - Нікіфоров Даніл (2 клас) – керівник Касянова Т.А.; 

ІІІ місце – Гулевський Микита (9 клас)- керівник Ходирьова О.В.; 

ІІІ місце - Мельник Ігор(1 клас) – Нюдьга А.Б.; 

ІІІ місце - Шелухін Олексій (6 клас) – керівник Гутнік Л.А.; 

- обласний онлайн-конкурс художньо-технічної творчості 

«Новорічний креатив»:відправили Нюдьга А.Б.-1 клас- 2 роботи; Петрова 

Н.С. – 1 робота;Михайліна А.А.-3 клас-7 робіт;Дурнєва І.Ф.-5 клас-1 робота; 

Мошак І.І.-7 клас-1 робота; Струкова С.С.-4 клас -3 роботи; Бурсова Н.О.- 2 

роботи; Борисенко Н.В.-7 клас -4 роботи;Шелухіна В.- 2 клас-3 роботи; 

- Всеукраїнський інтернет-конкурс «Твої безпечні канікули» на 

онлайн –платформі «Наурок»: Погорілова Ольга (диплом І 

ступеня);Ходирьов Валерій (диплом І ступеня);Іванчук Ангеліна (сертифікат 

учасника) – керівник Струкова С.С.; 

- Всеукраїнський інтернет-конкурс «Мир – мова щастя» на онлайн –

платформі «Наурок»: Погорілова Ольга (диплом І ступеня);Безсонова 

Маргарита (диплом ІІІ ступеня) – керівник Струкова С.С.; 

- Всеукраїнський інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого 

народу» на онлайн –платформі «Наурок» (результати в січні) – керівник 

Струкова С.С.;  

Слід схвалити роботу по залученню учнів до участі у конкурсах класних 

керівників  4 класу Струкової С.С., 1 класу Нюдьги А.Б., 3 класу Михайліної 

А.А., 2 класу Касянової Т.А., 7 класу Борисенко Н.В., 6 класу Лазарєвої С.В., 8 

класу Іванкової О.А., 5 класу Дурнєвої І.Ф., 9 класу Ходирьової О.В.; 

асистентів вчителів Бурсової Н.О., Петрової Н.С., Меснянкіної В.В., Кошель 

В.О. та вказати на недостатню роботу з учнями та їх батьками щодо участі в 

районних та обласних конкурсах класному керівнику 11 класу  Петрову І.І., 

який не прийняв участі в жодному конкурсі. 

Аналіз виховної роботи показав крім позитивних сторін і ряд проблем, які 

потребують подальшого удосконалення і вирішення у  2021-2022 н.р.: 

• посилення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять у 

класах (особливо класному керівнику 9 класу); 

• удосконалення форм проведення годин спілкування та впровадження 

системи психологічної діагностики виховного процесу в класах, родинах; 

• посилення роботи з питань безпеки життєдіяльності та профілактики 

дитячого травматизму;  

• системи у введенні класних журналів та щоденників учнів з питань 

профілактики дитячого травматизму та БЖ; 

• посилення роботи із соціально-неспроможними сім'ями;  

• використання різних форм проведення виховної роботи, застосування 

інтерактивних методів.  

У зв’язку з цим класним керівникам у 2021-2022 н.р. рекомендую:  

- здійснювати діагностику ціннісних орієнтацій та рівня вихованості 

учнів, що полегшить планування виховної роботи у класі; 



16 

 

- творчо підходити до планування своєї роботи, працювати над 

підвищенням свого методичного рівня, активніше вивчати теоретичні питання 

стосовно проблем сучасного виховання та застосовувати їх на практиці; 

- у роботі використовувати форми і методи, що сприяють вихованню 

громадської активності учнів;  

- вивчати умови проживання учнів класу,особливо із неблагополучних 

сімей і своєчасно інформувати про проблеми в сім’ях адміністрацію закладу; 

- активніше залучати учнів до участі в шкільних, районних, обласних та 

всеукраїнських    конкурсах; 

- активізувати роботу класних органів самоврядування; 

- ретельніше готуватися до проведення годин спілкування, уроків 

мужності, чітко продумувати їх виховну мету і прикладати достатньо зусиль 

щодо її досягнення. - використовувати наступні інноваційні форми і методи 

впливу на виховання учнівської молоді в процесі роботи: диспути, соціально - 

психологічні тренінги, ранки-діалоги, екскурсії, практичні заняття, створення 

проектів, індивідуальні зустрічі з батьками та учнями, інтегровані заняття, 

анкетування та діагностичні відстеження, краєзнавчі знахідки, ситуаційно-

рольові ігри, ігри-драматизації, флешмоби, засідання за «круглим столом».  
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