
ВИХОВАННЯ 

 

В організації виховної роботи у загальноосвітніх закладах району на 

педагога покладається найвідповідальніша місія: вона полягала і полягає у 

вихованні покоління, від якого буде залежати майбутнє усієї України.  

Тому процес  національно-патріотичного виховання є нагальною 

потребою нашого часу та  пріоритетним напрямом освітньої політики району. 

Базовою основою національно-патріотичного виховання у школах 

району є гра-подорож для учнів молодших класів «Галичаночка», у якій беруть 

участь 2417 школярів(100%).  

 

Виховна  робота

Участь молодших школярів району у грі-подорожі 

«Галичаночка»

 

У формі гри школярі знайомляться із державними символами, 

вивчають історичне минуле України, український фольклор. 

 

У загальноосвітніх закладах району  продовжують свою діяльність 

дитячі товариства «Сокіл» (274 учнів, 12 шкіл, 17,3%), шкільне 

лісництво(35 учнів, 2 школи, 1,8%), козацько-стрілецьке товариство (620 

учнів, 14 шкіл, 39,3%), «Молода Просвіта» (628 учнів, 22 школи, 39,8%),  
 

члени яких вправляються у стройовому вишколі, вивчають основи медичних 

знань, історію військової звитяги українського війська, проводять заходи по 

відзначенню пам’ятних дат в історії України. Сприяє героїко-патріотичному 

вихованню учнівської молоді району і використання потенціалу Національної 



Організації Скаутів України. Так, у 2013/2014 навчальному році відновлено 

співпрацю ЗОШ І-ІІІст.№2 м.Копичинці  з цією організацією і 28 учнів ( 1,8 %) 

школи є членами української скаутської організації «Пласт».  

 

Охоплення учнів роботою у дитячих товариствах
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Методистами  РЦДЮТ спільно із  «Молодою Просвітою» проведено 

ювілейну зустріч «З «Просвітою» на все життя» з нагоди 145-річчя заснування 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка та 115-річчя 

заснування товариства «Просвіта» Гусятинщини. У заході взяли участь 

просвітяни різних поколінь.  

Серед гостей зібрання були:  почесний член товариства «Просвіта» 

Б.М.Савка, голова товариства  «Просвіта» селища Гусятин В.П.Горбоватий, 

ініціатор відродження товариства української мови в лікарні Б.Д.Карпишин. 

Члени товариства «Шкільне лісництво» «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» с. 

Калагарівка  у червні цього року були  делегатами VIII Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв, де відзначені дипломом ІІІ ступеня, а також нагороджені 

спільними грамотами Волинського управління лісового та мисливського 

господарства та Волинського обласного департаменту освіти і науки. 

 

Учні  5-11 класів (3033 учні; 85,6%) є учасниками  районного руху 

учнівської молоді «Стежиною батьківського краю», що діє в рамках 

Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля-земля моїх батьків». Ця 

робота ведеться за напрямами «Оберіг» (783 учні, 25,8%), «Еколог» (692 учні, 

22,8%), «Слово у пісні, пісня у слові» (876 учні, 28,8%) та «Милосердя» (682 



учні, 22,6%). Щорічно вони презентують свою роботу на районних, обласних 

конкурсах. Експедиційний загін «Еколог» ЗОШ І-ІІІ ст. с.Яблунів  зайняв І 

місце у Всеукраїнському конкурсі «Парки - легені міст і сіл». 

 

Участь учнів 5-11 класів загальноосвітніх закладів у 

районному русі учнівської молоді «Стежиною батьківського 

краю», що діє в рамах руху учнівської молоді України 

«Моя земля-земля моїх батьків»
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Учениця ЗОШ І-ІІІ ст.№2 м.Копичинці Гавянець Наталія нагороджена 

дипломом ІІ ступеня на І-му міжнародному Всеукраїнському з`їзді  екологів за 

волонтерський проект «Моніторинг довкілля». 

Переможцями Національного етапу VІІ Міжнародного екологічного 

конкурсу «Правдивий світ птахів» стали Пахолок Аліна та Вальчишин Діана, 

учениці ЗОШ І-ІІІ ст. с. Увисла, Кузик Юлія, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. 

Копичинці та Петруник Юлія, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. с. Постолівка, що 

вибороли ІІ місця у цьому конкурсі.  

Щорічно відділом освіти та районним методичним кабінетом, 

районним центром дитячої та юнацької творчості проводяться районні заходи з 

військово-патріотичного виховання. Традиційно у жовтні на меморіальному 

комплексі у м.Копичинці збираються соколи та козаки району, щоб 

відзначити річницю створення УПА та День українського козацтва. Цьогоріч у 

сокільсько-козацькому змагу взяли участь соколи і козаки із 23 

загальноосвітніх закладів (350 школярів).  

Формуванню громадянина-патріота сприяють військово-патріотичні 

ігри, які проводяться серед учнів шкіл району. Соколи НВК «ЗОШ І-ІІІ №1- 

гімназія»  м. Копичинці  17-18 травня 2014 року в м. Теребовлі взяли участь у 

обласній тереновій грі для дітей та молоді «Легенда УПА» імені Тараса 



Шевченка та нагороджені грамотою обласного департаменту освіти і науки 

за зайняте І місце у тереновій грі.  Переможці районної дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») команди спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення інформаційних технологій та 

технологічних дисциплін села Васильківці та ЗОШ І-ІІІ ступенів села Крогульці 

представляли наш район на обласних змаганнях у Теребовлянському районі. 

Команда ЗОШ І-ІІІ ступенів села Яблунів виборола ІІІ місце в обласному  

фізкультурно-оздоровчому патріотичному фестивалі «Нащадки козацької 

слави-2014». 

У жовтні 2013 року відбувся районний фестиваль патріотичної 

прози і поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова». Учні 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.№1-гімназія» м.Копичинці Яворівський Володимир та 

Банира Ірина зайняли ІІІ місце у обласному етапі фестивалю.  

Дієвим засобом національно-патріотичного виховання завжди була 

пісня. У школах району створено умови для розвитку вокально-хорового 

мистецтва. З метою вшанування 200-річного ювілею Тараса Григоровича 

Шевченка проведено районний фестиваль-конкурс вокально-хорового 

мистецтва «Свою Україну любіть», у якому взяли участь 11 хорових 

колективів,  тріо, дуети та солісти. Фуг Тетяна, учениця ЗОШ І-ІІІ 

ст.смт.Гусятин нагороджена дипломом ІІІ ступеня у обласному етапі 

фестивалю (номінація «Мистецтво сольного виконання»). У обласному етапі IV-

го Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» дипломом I ступеня 

нагороджено вихованців гуртка «Юні скаути» загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 м. Копичинці  та Яворівську Наталію, ученицю навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» м. 

Копичинці .Дипломом ІІІ ступеня департаменту освіти і науки нагороджено 

колектив учнів навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

№1 - гімназія» м. Копичинці. У обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу «Молодь обирає здоров`я» учні ЗОШ І-ІІ ст. с. Старий Нижбірок 

Вусата Марія та Кіндзер Христина нагороджені  дипломами ІІ та ІІІ ступенів.  

Поширенню кращого досвіду роботи щодо організації виховної 

роботи сприяють конкурси серед педагогічних працівників. Матеріали 

переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  методичних моделей 

виховного процесу «Виховати особистість» Швець Зоряни Миколаївни, 

вчителя спеціалізованої школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій та технологічних дисциплін с.Васильківці та Чорній 

Тетяни Василівни, вчителя  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.№1-гімназія» м.Копичинці були 

представлені обласним журі на Всеукраїнський конкурс. 

 

Туристсько-краєзнавча робота є частиною національно-патріотичного 

виховання. Школярі району постійно беруть активну участь у заходах цього 

профілю. Так, у 2014 році за участь в обласному етапі конкурсу пошукових та 

науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина-Україна» стали переможцями і нагороджені грамотою 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації юні краєзнавці ЗОШ І-ІІІ 

ст.с. Постолівка. Юні екологи ЗОШ І-ІІІ ст.смт. Гусятин вийшли переможцями 

обласного етапу туристсько-краєзнавчого конкурсу «Посади калину» та 



нагороджені грамотою департаменту освіти і науки облдержадміністрації. За 

участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-

методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики нагороджені грамотою 

школярі ЗОШ І-ІІ ст.с. Глібів.  

Школярі ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Пулюя смт.Гримайлів були учасниками 

обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Тобі, Тарасе, шану 

складаємо», присвяченій 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка та 

нагороджені грамотами департаменту освіти і науки.  

Цьогоріч у травні 2014 року проведено 51-ті районні змагання юних 

туристів-краєзнавців.  

Продовжується цілеспрямована робота методистів РМК та РЦДЮТ 

щодо підтримки ініціативи й активності учнівської молоді району. Важливою 

складовою виховної роботи з дітьми та молоддю є система органів учнівського 

самоврядування. У школах району діють учнівські та шкільні ради (12 шкіл), 

парламенти (10 шкіл), комітети (13 шкіл), шкільні президентські служби (4 

школи) та учнівська республіка (1 школа). Навчання лідерів з використанням 

нових сучасних тренінгових технологій відбуваються в школі управлінської 

майстерності при районному центрі дитячої та юнацької творчості. Голова 

районної ради старшокласників, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Гусятин Сеньків 

Ілона за результатами онлайн голосування  очолила обласну учнівську раду 

старшокласників «Авангард» та разом із 3 учасниками районної школи 

управлінської майстерності і районним куратором учнівського самоврядування, 

методистом Гусятинського РМК Пашківською М.М. 28-31 жовтня цього року 

були делегатами Всеукраїнської школи управлінської майстерності у м. Києві.  

 В обласному етапі конкурсу (номінація «Екологічні проекти») 

волонтерський загін ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Раштівці нагороджений грамотою 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації за зайняте І місце, а проект 

волонтерського загону ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Гусятин став переможцем у 

номінації «Громадське визнання». 

 Протягом останнього року  органами учнівського самоврядування 

шкіл реалізовуються районні проекти «Визначні місця Гусятинщини», 

«Делегати дитячих прав». Учнівське самоврядування загальноосвітніх закладів 

розпочало роботу над  районним проектом «Книга звитяги Євромайдану». 

Члени учнівського самоврядування загальноосвітніх закладів району  збирають 

свідчення та фотосвідчення очевидців акцій протесту у лютому 2014 року у 

м.Київ. 

 

Відділом освіти, адміністрацією загальноосвітніх навчальних закладів 

проводиться відповідна робота щодо покращення стану профілактики 

правопорушень та злочинності серед учнівської молоді. У порівнянні з 

минулорічним 2012/2013 навчальним роком значно зменшилось число учнів-

правопорушників, які стоять на внутрішкільному обліку. Так, у  2012/2013 

навчальному році таких неповнолітніх було виявлено 35 осіб, а у 2013/2014 – 

10. За даними школярами закріплено учителів-наставників, проводиться 

індивідуальна правовиховна робота. 

З метою активізації профілактичної роботи щодо запобігання 

вчиненню дітьми злочинів та інших правопорушень, поширенню кращого 



досвіду роботи з даного питання, у 2014 році проведено районний етап огляду-

конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах району. Переможці районного етапу 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій та технологічних дисциплін села Васильківці нагороджені 

дипломом переможця обласного етапу огляду-конкурсу, а педагогічному 

колективу ЗОШ І-ІІІ ст.смт. Гусятин. 

 

У 193 шкільних гуртках займалось 4601 учень, що становить 77,2 % 

від усієї кількості учнів (332 години). 

 

«Охоплення учнів роботою в шкільних гуртках»

 
 

У 2013/2014 н.р. із 5957 дітей шкільного віку  2095 охоплено навчанням у 

позашкільних навчальних закладах, що складає 35,1 %. 

У районі діє 2 позашкільних навчальних заклади: Гусятинський 

районний центр дитячої та юнацької творчості та Гримайлівська станція юних 

техніків  

 



Залучення учнівської молоді  

до гурткової роботи у позашкільних закладах

2011/2012 н.р.
1830 

вихованців
31%

2012/2013 н.р.
1845 

вихованців
30,6%

2013/2014 н.р.
2095 

вихованців
35,1%

 
 

- Гусятинський районний центр дитячої та юнацької творчості (86 

гуртків; 1630 дітей;  27,6%) 

- Гримайлівська станція юних техніків(31 група; 465 дітей;  7,9%). 

 

Обласний показник у розрізі районік 

Охоплення дітей позашкільною освітою 

в розрізі районів

 
 

Вихованці гуртків позашкільних закладів  досягають значних результатів як на 

районному, так і на обласному рівнях.  

 



Основні аспекти виховної діяльності у вимірах сьогодення 

 

2014/2015 навчальний рік є особливим з точки зору організації 

виховної роботи. Події, що відбуваються у суспільстві не можуть не вплинути 

на визначення пріоритетів у виховній роботі навчальних закладів: є діти, батьки 

(родичі) яких загинули на Майдані, були поранені у збройних сутичках на 

Сході України, через соціально-політичну кризу втратили батьків, діти з сімей 

внутрішньо переміщених осіб. 

В контексті нових 

викликів, що постали перед 

країною, педагогічним  

працівникам необхідно 

переглянути практику виховної 

роботи та захисту дітей в 

навчальному закладі. 

Педагоги і психологи  

можуть зробити багато для того, 

щоб заспокоїти учнів і допомогти 

їм адекватно ставитися до подій. 

Постійний контакт із вчителями 

та друзями допоможе дітям 

відновити відчуття безпеки. У такі часи відданість, співчуття та навички 

вчителя стають особливо важливими та потрібними. 

Сьогодні набуває особливої актуальності військово-патріотичне 

виховання учнівської і студентської молоді. Завданням української школи є 

необхідність формувати 

національну ідеологію, 

складовою якої є формування 

громадянина – патріота з 

активною життєвою позицією. 

Патріотизм виявляється в любові 

до своєї країни, вшануванні 

рідної мови, культури, традицій, 

цілковитій готовності до захисту 

Вітчизни. Як справедливо 

зазначав відомий педагог 

В.Сухомлинський, «не можна 

забувати, що особливо сильно і 

яскраво патріотичні почуття й переконання виражаються в силі духу, у волі 

людській тоді, коли Батьківщина в небезпеці, в годину найтяжчих 

випробувань», про що ми переконуємось щоденно на прикладах самовідданого 

героїзму молодих людей під час військових подій на сході України. Зусилля 

педагогів мають бути спрямовані на реалізацію проектів  щодо виховання учнів 

у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту 

України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової 

держави.  



З урахуванням суспільно-політичних вимог вважаємо за необхідне 

актуалізувати військово-патріотичне виховання учнівської молоді у 

загальноосвітніх навчальних закладах, посилити вимогливість до викладання 

предмета «Захист Вітчизни», до його методичного та матеріально-технічного 

забезпечення. 

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є 

проведення дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час таких, як 

всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл” („Джура”), 

фізкультурно-оздоровчий патріотичний комплекс школярів України  

“Козацький гарт” тощо.  

Варто активізувати діяльність історичних клубів в школах, де учні 

матимуть можливість глибше ознайомитись зі сторінками нашої історії, відчути 

самобутність та неповторність культури представників всіх націй, що 

становлять українську політичну націю. 

Актуальним і дискутованим в релігійному та освітньому житті нашої 

держави є питання християнського і духовного виховання, а також викладання 

предмета «Християнська етика», що приведе до прищеплення християнських 

моральних цінностей, а отже, до виховання духовної особистості, чесного 

працівника, громадянина, патріота України, непримиренного до корупції, 

проявів аморальності. 

Задля консолідації 

суспільства необхідно посилити 

національно-патріотичний характер 

навчання та виховання, 

передбачивши використання у 

виховній роботі з учнями кращих 

традицій та звичаїв Українського 

народу. 

Для прикладу, проявами 

патріотизму є громадянський вчинок 

юних нахімовців, які під час 

перепідпорядкування Севастопольської військово-морської академії Російській 

Федерації на знак протесту заспівали Державний Гімн України, поведінка учнів 

Української гімназії у  м. Сімферополь. Безперечним прикладом патріотичного 

виховання є  сучасні військові.  

Актуальною є 

систематична й послідовна 

педагогізація батьківської 

громадськості, оскільки члени сім’ї – 

це перші вихователі дитини. У 

навчально-виховному процесі 

необхідно враховувати, що вплив 

сім’ї на підростаючу особистість 

залежить від багатьох факторів, а 

саме: склад сім’ї (повна – неповна, 

наявність членів старшого 

покоління); побутові умови; 



морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; 

забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування 

батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.  

 

 

ЗАВДАННЯ НА 2014/2015 Н.Р.: 

- розробити модель моніторингу 

якості виховання; 

- активізувати національно-

патріотичне, громадянське, християнське  

спрямування виховного процесу; 

- розширювати співпрацю  

освітніх установ з Церквою задля зміцнення 

морально-етичних основ світогляду молодої 

людини; 

- залучати  учнівське  самоврядування  до  системи  прийняття  рішень  

на  рівні  школи,  району 

- продовжувати роботу, спрямовану на співпрацю з громадськими 

організаціями, трансформацію загальноосвітніх навчальних закладів у 

громадськоактивні школи. 

 

 

 

 


