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Про підсумки навчально - виховної роботи
за 2019- 2020 навчальний рік
Протягом 2019-2020 н.р., з метою створення безпечного освітнього
середовища, виховання здобувачів освіти
та прищеплення їм навичок
здорового способу життя, у ліцеї проводилася певна виховна робота з
естетичного, духовного, правового, патріотичного , екологічного виховання
учнів, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, протидії
проявів боулінгу (цькування). Кожного тижня (згідно графіка) в групах
проводилися виховні та інформаційні години, проводилися бесіди , диспути,
тренінги, лекції , перегляд відео, презентацій, зустрічей як керівниками груп так
і психологом, працівниками
районних центрів соціальної служби,
працівниками благодійних організацій, працівниками органів поліції,
прокуратури, служби у справах дітей Дарницької РДА у м. Києві . Були
проведені тренінгові заняття, бесіди, лекції, диспути ВО « Волонтер»,
«Живи», БО «Надія для сиріт», військовослужбовцями Національної Гвардії
України, працівниками ТОВ «Червоний Хрест» Дарницького району,
працівниками відділу профорієнтації Дарницького районного центру
зайнятості, працівниками Київської міської Прокуратури та Київського
міського управління юстиції.
У бібліотеці ліцею були організовані книжкові виставки, дні інформації.
Були організовані і проведені екскурсії до музеїв: Великої Вітчизняної
війни, музею Партизанської Слави, музею Т. Шевченка, свято до дня знань,
свято до Дня вчителя, до дня Українського козацтва та захисників Вітчизни, до
дня української писемності та мови, конкурс «Шукаємо таланти», захід пам’яті
жертв голодомору, конкурс читців до Дня української писемності та мови,
свято Нового року, виставки - конкурси квітів, фото конкурс «Київ
новорічний», конкурс
виробів з нетрадиційних матеріалів «Новорічна
фантазія», конкурс на кращу кімнату в гуртожитку.
Учні прийняли участь у районній Спартакіаді, грі « Патріот», де зайняли
2-е і 3-є місця, за що були нагороджені Грамотами Дарницької РДА у м. Києві.
Учні прийняли участь у міському конкурсі «Україна – країна козаків», де
посіли призове третє місце. Приймали участь у літературному вечорі до
річниць від дня народження М. Коцюбинського та І. Котляревського,
організованих Київським будинком художньої та технічної творчості.
У грудні була проведена декада правових знань. Здобувачі освіти взяли
участь у правовому тренінгові, правових заходах , управлінням закладів вищої
освіти, професійної освіти, прогнозування цільових програм Департаменту
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) м. Києва.

До проведення декади права були залучені спеціалісти та фахівці
Київської міської служби у справах дітей, служби у справах дітей Дарницької у
м. Києві РДА, міської прокуратури , юстиції та поліції Дарницького району, БО
« Надія для сиріт».
Велика увага приділяється патріотичному вихованню учнів. Продовжується
робота над освітнім проектом , проведені відкриті заходи до дня Захисника
України, українського козацтва, дня Збройних Сил України , екскурсії до
військових частин, навчального комплексу «Десна», музею Героїв Майдану,
прийнято участь у толоці, урочистостях до дня Гідності та Свободи, заходах
пам’яті героїв Майдану, презентації фільму про події на Майдані, прийнято
участь у військово – спортивних
змаганнях, організованих управлінням
закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм
Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) м. Києва, Дарницькою РДА у м.
Києві.
Протягом 2019-2020 н. р. були організовані та проведені заходи, присвячені
героїзму захисників України: виставка для учнів професійної ( професійно –
технічної) освіти м. Києва «Блокпост пам’яті» , організована Міжнародною
асоціацією дослідників фортифікації «Цитадель» (за підтримки Національного
військово – історичного музею України та Благодійного фонду « Стіна народної
пам’яті»); військово – спортивне свято до Дня Захисника України та
Українського козацтва за участю військових зведеного загону Повітряних Сил
України «Дика Качка», випускників ліцею військовослужбовців ЗСУ; урок
мужності «Майдан – більше, ніж життя і смерть» ; тематична виховна година
«Пам'ять про героїв Небесної Сотні»; захід – реквієм «Зима, що нас змінила»
(за участю активістів Революції Гідності); традиційна зустріч з учасниками
подій на Майдані прикордонниками, оборонцями Донецького аеропорту та
добровольцями зведеного загону Повітряних Сил України «Дика Качка».
Здобувачі освіти прийняли участь у заходах з вшанування Героїв Небесної
Сотні «Київ незламний. Революція Гідності» у Колонній залі КМДА , у
благодійному заході з вшанування Героїв Небесної Сотні ( толока прибирання
Алеї пам’яті). Проведені заходи :
- бесіда « Мужні та незламні»;
- виховна година « Сила Нескорених» ;
- круглий стіл « Захисники! Ви – гордість України»;
- зустріч з випускниками ліцею – захисниками України;
- концерт для воїнів - захисників України до дня Збройних Сил України ;
- перегляд та обговорення відеофільму « Зима у вогні» ;
- участь у презентації фотовиставки у Музеї Майдану «Назустріч свободі!»
- участь у мистецькому заході у Музеї Майдану« Київ незламний» ;
- виховна година « Зима, що нас змінила!»
- молитва за героїв у храмі архистратига Михаїла із запаленням свічок ;
- літературна виставка« Зродились ми великої години» ;
- виставка сучасної зброї Української армії ;
- тематична виховна година « Небо плаче»;

виставка фотокартин « Розстріляний Майдан» Олександра Тимошенка –
фотографа, учасника Майдану ;
- участь у ході Гідності ;
- перегляд документального фільму « Слідами революції» ;
- зустріч з працівником музею Революції Гідності Юлією Смірновою та
фотографом Олександром Тимошенком, учасниками Майдану ;
- реквієм за участю учасників Майдану «Герої не вмирають»;
- участь у пам’ятній програмі « Вдячні за свободу» ( у Колонній залі
КМДА);
- перегляд виставки світлин Юрія Білака « Майдан. Історія майбутнього» ;
- перегляд відео історій Д. Кульчицької « Характери Гідності»;
- екскурсії до музеїв: Великої Вітчизняної війни, музею Збройних Сил
України, музею Партизанської Слави, музею Революції Гідності , до
військових частин;
- тематичні вечори вшанування видатних українців ( Т.Шевченка, Лесі
Українки, І.С. Нечуя – Левицького, М. Коцюбинського, Л. Костенко);
- заходи щодо виховання поваги до Конституції України, державних
символів – Герба, Прапора, Гімну;
- книжкова виставка «Незалежна Україна: історія і сучасність»;
- лекція з відео презентацією « Доби Київської Русі, Козаччини, ОУН, УПА,
дисидентський рух»;
- день пам’яті жертв Бабиного Яру ;
- участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку»;
- історична хроніка до вшанування пам’яті жертв Голодоморів «Скорботна
пам'ять поколінь» ;
- відеоряд до Дня пам’яті героїв, які полягли у бою під Крутами, «Тут
кувалась наша воля».
Проводилися виставки, виставки – конкурси, спартакіади, день здоров’я,
дні відкритих дверей, працювали гуртки художньої самодіяльності та спортивні
секції , гурток технічної творчості.
Були переглянуті відео фільми з профілактики негативних явищ у
молодіжному середовищі та протидії булінгу.
Здобувачі освіти брали активну участь у волонтерській роботі, міському
заході до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, районних профорієнтаційних
та правових заходах у Молодіжному центрі СОС Дитячі містечка Україна. Були
організовані і проведені екскурсії до музеїв, військових частин.
У дистанційній формі були організовані і проведені заходи до річниці
трагедії на ЧАЕС, місячника з охорони праці, дня довкілля, дня Землі,
Великодня, Дня примирення, флешмоб до свята вишиванки та свята до Дня
матері, Дня пам’яті примирення та річниці з Дня перемоги над нацизмом у
другій світовій війні, випуск 2020. Учні брали участь у конкурсах,
організованих КДБХТТ «Еко торбинка», декоративно – прикладного мистецтва.
Але , не зважаючи на це , за підсумками навчально- виховної роботи за 20192020 н. р. , згідно звітів класних керівників, виявлені втрати навчального
часу: гр. ДП- 1929 год.( 70 год .- на одного учня) , гр.12- 484 год. (22 год. на
-

одного учня) , гр. 16- 507год.(20 год . на одного учня) , гр. 17- 106 год. ( 4 год.
на одного учня) , гр. 18- 1054 год. ( 39 на одного учня) , гр. 19- 475 год. (32 на
одного учня) , гр. 22 – 2569 год. ( 117 год . на одного учня) , гр. 26 –1334 год.
(67 год . на одного учня), гр. 27 – 2068 год. ( 94 год. на одного учня) , гр. 281807 год. (72 год . на одного учня) , гр. 29 - 1050 год. ( 58 год . на одного учня),
гр. 32 – 387 год. ( 16 год . на одного учня), гр. 35 – 1378 год. ( 66 год . на
одного учня) , гр. 37 – 4690 год. ( 213 год . на одного учня) гр.38 – 2266 год. (
94 год . на одного учня) , гр. 39 – 2378 год. ( 95 год . на одного учня), гр. ТУ-2
– 146год. ( 15 год . на одного учня) , гр. ТУ -5- 382 год. ( 24 год .на одного
учня).
За результатами річного контролю знань усі здобувачі освіти атестовані з
предметів і не мають незадовільної поведінки.
Недостатня робота проводиться керівниками груп щодо відвідування
учнями занять. Так, у групах ДП, 18, 22, 26, 27, 28, 29,35, 37, 38, 39 виявлені
великі втрати навчального часу.
Недостатня робота проводиться класними керівниками щодо залучення
учнів до гуртків художньої самодіяльності. Так , у групах 22, 29, 38, жоден
учень не відвідує гуртків художньої самодіяльності. Низький рівень
відвідування спортивних секцій у групах: 27, 29, 35.
Зважаючи на вищесказане
НАКАЗУЮ:
1. Вказати керівникам груп ДП, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 39 ( Бойко
Л.Г., Білошапці А.І., Дзівак Г.І., Остапцю П.О., Проценку В.Г., Жеревчук
Л.О., Кочубею В.М., Бойку Я.А., Корольову А.О., Решетилу А.Є.,
Рибачук Л.І., Кочубей Л.В., Котовій А.В., Єлічевій І.В., Коваль С.Ю.,
Григорашу М.Я., Степюк Н.А.) на недостатню виховну роботу з учнями,
що призвело до великої кількості пропусків занять здобувачами освіти
без поважних причин.
2. Відмітити хорошу організацію виховної роботи з патріотичного
виховання викладачем предмету « Захист України» Проценком В.Г.
3. Відмітити хорошу організацію фізкультурно – оздоровчої роботи із
здобувачами освіти керівником фізичного виховання Святенком В.П. та
викладачем фізичної культури Маєвською Н.В.
4. Відмітити хорошу роботу в організації та проведенні виховних заходів
викладачів Проценка В.Г.,Марченко Ж.В., керівника гуртка художньої
самодіяльності Шевчук О. Г., психолога Щур В.А.
Наказ довести до відома педагогічного колективу на адміністративній нараді.

