


У 2011/2012 н.р. виховна робота була спрямована
на реалізацію виховної проблеми:

«Вдосконалення форм і методів
виховання шляхом впровадження
новітніх технологій»

через впровадження концепції:

«Ми – ліцей, одна сім’я, і в цьому
наша сила», яка передбачає реалізацію 9
виховних проектів.



Проведено 6 загальноміських місячників, 5 тижнів, 2 декади:

Місячник безпеки «Запобігти. Врятувати. Допомогти.» (вересень)
Місячник здоров’я «Молоде покоління обирає здоров’я.» (листопад)
Місячник етико-естетичного виховання «Симфонія краси» (грудень)
Місячник громадянсько-правового виховання «Я – громадянин, я –
патріот, я – житель свого міста!» (лютий)
Місячник книги «Від книги до світла, до знань, до життя» (березень)
Місячник довкілля «Славутич – наш дім» (квітень)
Тиждень європейської демократії (жовтень)
Тиждень правових знань (жовтень)
Тиждень морально-етичного виховання (грудень)
Тиждень пам’яті «Чорнобиль не відходить у минуле» до 26-ї річниці
аварії на ЧАЕС (квітень)
Тиждень військово-патріотичного виховання (травень)
Декада профорієнтації (квітень)
Декада родинного виховання (травень)



Проведено 11 відкритих годин спілкування щодо відзначення
пам’ятних дат:
до 70-річчя партизанського руху. Історичний калейдоскоп «Героїчні
сторінки партизанського руху та діяльність підпільних організацій на
Чернігівщині в роки ВВВ», залучено директора краєзнавчого музею
Алімова А.Є. (Курач Л.С.)

До дня Соборності України Усний журнал
«Свято об’єднання України» (Курач Л.С.)



Відверта розмова «Вічні цінності людини», запрошено секретаря
міської ради Леонець Л.Г. (Дерека Н.І.)

Захист виховного проекту «Всесвітній день дитини.» до Всесвітнього
дня дітей (Шишкіна І.О.)



Тренінг «Конфлікт та спосіб його вирішення» до Дня толерантності
(Микитенко І.В.)

До Всесвітнього дня здоров’я. Бесіда – роздум «Ми - те, що ми їмо»
(Дівицька О.А.)

Шкільний виховний проект до дня народження Т.Г.Шевченка.
Літературно – музична композиція «Ми тебе не забули, Тарасе!»
(Бондаренко Л.В., Гавриш Т.М.)



Виховна година у формі гри-подорожі на тему ВІЧ/СНІДУ
«Проінформований – означає захищений» для учнів ІІ, ІІІ курсу.
(Алених Т.Ф., Пінчук М.М.)



Ділова гра до Дня прав людини «Ти - людина, значить маєш права»
(Кушнеренко О.В.)



Спортивні змагання між учнями І курсу до Дня українського козацтва
(Приходько О.В.)

До Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи. Година спілкування -
спогад «Дзвони пам’яті, дзвони Чорнобиля знеболену душу
тривожать довічно.» (Соловйова Н.С.)



До проведення виховних заходів були залучені представники
громадськості:

 Алімов Є.А., директор Краєзнавчого музею м.Славутича і
Чорнобильської АЕС

 Леонець Л.Г., секретар міської ради
 Парнюк В.М., спеціаліст І категорії Служби у справах дітей
 Пакалюк Т., письменниця з м.Чернігів
 Менеджер Гастинської англійської школи (Великобританія)
 Настоятель Свято-Іллінської церкви протоієрей Іоанн
 Працівники відділення ДАІ по обслуговуванню м.Славутича:

капітан міліції Козленок А.О., старший лейтенант Охрімовський
П.О.

 Кобзар-лірник, народний артист України та лауреат
Шевченківської премії Нечепа В.Г.

 Грабовський М., поет, член Національного Союзу письменників
України

 Кукоба В., український композитор
 Удовиченко В.П., мер м. Славутича



Учні 12 групи відвідали Центр зайнятості



Зустріч учнів 12, 21 груп з настоятелем Свято-
Іллінської церкви



Члени парламенту “ГАРТ” взяли участь в круглому столі
до Дня захисника Вітчизни



Участь ліцеїстів у міських та обласних конкурсах:
ХVІІІ Міжнародний фестиваль дитячої творчості, телебачення та преси
«Золота осінь Славутича»
3 команди: Команда «Ракурс» (номінація «Фото») - ІІ місце

Міська спортивна шоу-програма «Ігри патріотів – 6»
Команда «Спартанці» - ІІІ місце

Міський конкурс соціальної реклами в рамках проекту «Підвищення якості
житлово-комунальних послуг, які надаються жителям Славутича через
посилення впливу громадськості»
2 учасника: Лотоцька Валерія, 31 гр. – І місце

Міський конкурс стінгазет «Славутич – місто здоров’я» в рамках XIV
загальноміського місячника «Молоде покоління обирає здоров’я»
3 команди учасників: члени гуртка “Здоровим бути – це модно” – ІІІ місце,
Парламент «ГАРТ» - ІІІ місце

Обласний профорієнтаційний конкурс малюнків «Твоє майбутнє – в твоїх
руках!» (І тур)
6 учасників: Прядко Марина, 31 гр. - ІІ місце, Спец – приз, Журавська Оксана,
45 гр. – І місце



І етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка та фото «Моя сім’я
за безпеку дорожнього руху!»
1 учасник Короленко Марина, 21 гр. – ІІ місце

Загальноміський творчий
конкурс «Є Славутич на
землі …» - І місце

Міський конкурс-захист учнівських самоврядних проектів «Славутич –
місто європейське»
Учнівська самоврядна організація «ГАРТ» (Алених Т.Ф.) Проект «Рідне
місто моє, тебе я прославляю …» - І місце, Грамота міського голови
Проект до Всесвітнього дня дітей: Колектив 42 групи (Шишкіна І.О.)



Міський фестиваль дитячої творчості «Таланти твої, Славутиче!»
Хореографічне мистецтво: 5 учасників – дипломанти
Художнє виконавство: 2 учасника – дипломанти
Декоративно-ужиткове мистецтво: 1 учасник Лотоцька Валерія, 31 гр. – І місце
Читці, диктори-декламатори: 3 учасника – дипломанти
Образотворче мистецтво: Прядко Марина, 31гр. – І місце
Технічне моделювання: 1 учасник – дипломанти
Авторська поетично-літературна творчість: 2 учасника – дипломанти

Міський правничий квест
«Феміда»
Команда «Юстиція» - ІІ місце

Міський конкурс буклетів «З Славутичем у нас одне серцебиття»
Самоврядна організація «ГАРТ» - ІІ місце



Позакласні заходи Рак Г.О надруковані в науково –
методичному журналі «Класному керівнику. Усе для
роботи»:

№10(34), жовтень 2011 - Інтелектуально – етична
вікторина «Як бути вихованим?»
№11(35), листопад 2011 - Інтелектуальна гра
«Літературний диліжанс».

Проведено рейтинг активності участі груп у позакласній
діяльності.
Переможець – 31 група (куратор: Соловйова Н.С.).



Відбулась педагогічна рада «Особові обов’язки
куратора – догма чи простір для творчості»,
методичний семінар для кураторів «Роль куратора у
формуванні успішності учнів».



Куратори взяли участь у конкурсах:

Диплом
«За участь»

Рак, Г.О. Формування компаративної особистості – вимога часу [Текст] /
Г.О.Рак.– Славутич: Ліцей, 2012.– 88 с.– (Презентація).

Диплом
«За участь»

Приходько, О.В. Формування силових можливостей та якостей учнів на уроках
фізичної культури та в позакласній діяльності як умова вдосконалення
особистості [Текст]: матеріали, подані для участі у ІІ (обласному) турі
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012» з номінації «Фізичне
виховання»/О.В.Приходько. – Славутич: Ліцей, 2012.– 129 с.– (Презентація).

Диплом
«За участь»

Алених, Т.Ф. Досвід роботи з організації правової освіти та правового виховання
в Славутицькому ліцеї [Текст]/Т.Ф.Алених .– Славутич: Ліцей, 2012 .– 126 с .–
(Презентація).

Участь у педагогічній виставці «Освіта Славутича -2012»:3

Переможець у
номінації: Проект

служіння
(допомоги)
суспільству

45 гр. – учнівський
парламент “Нова генерація”
(Проценко І.В.)

Міжнародний конкурс волонтерських проектів
«Служіння заради миру».
Проект корисних справ «Нам довірено ХХІ
століття»

2

І місцеУкладач: Алених Т.Ф.Обласний конкурс на кращу організацію
правоосвітньої та правовиховної роботи в закладі

1

Результатив-
ність

УчасникКонкурс№



Ліцеїсти взяли участь у загальноміських масових заходах:

участь у почесній варті біля Меморіалу «Пам’яті героям Чорнобиля» (40
учнів)

у молодіжній толоці взяли участь учні 4 курсу



участь у святкових заходах «День міста –2012» (65 учнів).



Танцювальний марафон “Майдан’с”
на День міста – 42 учасника


