
ЗВІТ 

про роботу ЦМК класних керівників і кураторів за 2021-2022н.р. 

 

Виховну роботу керівники груп проводять згідно індивідуальних  планів 

виховної роботи. Особливу увагу приділяють національно-патріотичному вихованню.  

У вересні  було реалізовано план заходів приурочених вшануванню 80-х роковин 

трагедії Бабиного Яру: відеоекскурс у Національний історико-краєзнавчий заповідник  

«Бабин Яр» (Остапук Н.Г.), круглий стіл «Бабин Яр. Історія, трагедія, пам’ять» 

(Домальчук С.В.), виховна година «Трагедія Бабиного Яру в серці українського 

народу» (Смоляк Г.В.), урок пам’яті «Трагедія Бабиного Яру – злочин проти  

людяності» (Мацерук С.С.).,  виховна година  «Відомі і невідомі сторінки історії 

Бабиного Яру» ( Шмаль О.Ф.).  своєю змістовністю вражає урок-реквієм: «Мовчазний 

крик Бабиного Яру» проведений у групі 23-АФ, куратором  Бущук В.Я. 

До Міжнародного дня миру Пігулко Н.З., провела тематичний урок з елементами 

тренінгу «Ми за МИР». 

З нагоди  Дня партизанської слави, з метою вшанування подвигу партизанів і 

підпільників у коледжі проведено інформаційно-просвітницькі заходи та організовано 

виставки, присвячені підпільному та партизанському руху в 1941-1945 роках. Михалик 

Л.В. проведено історичний екскурс «Цей день в історії України: 22 вересня – День 

партизанської слави», а Мацерук С.С., викладач історії, провела   вікторину «Невідома 

війна: партизанський рух на Україні», Кравчик Л.М. підготувала виховну годину 

«Славними шляхами Української повстанської армії». 

6 грудня 2021 року Збройні Сили України відзначили 30-ту річницю від дня 

свого створення. Це свято є символом справжньої мужності, героїзму і відваги. Серед 

проведених заходів у коледжі  варто відзначити  усний журнал «Збройні сили України 

– наш спокій і безпека»( Бущук В.Я),  відкриту виховну годину « Козацька слава не 

вмре, не загине» проведена у групі 14 Хомич Н.Л.,  виховну годину « На захисті 

Вітчизни», яку підготувала Данилик С.М., класний керівник 21 групи. 

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв 

Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. 

Нашим спільним обов'язком є гідно вшанувати вбитих голодом жертв комуністичного 

режиму і передати пам’ять про трагедію наступним поколінням.  У коледжі проведено 

виховну годину «І мертвим, і живим, і не народженим» (Невірець О.В.), урок-реквієм,  

«Знаємо і пам’ятаємо» (Смоляк Г.В). Здобувачі освіти, керівники груп долучились до 

Всеукраїнської акції «Засвіти свічку пам’яті» присвяченій пам’яті жертв Голодомору 

1932-1933 р.З метаю збереження народних традицій було проведено у групі 46 та 24 « 

Андріївські вечорниці» (Остимчук А.В., Менделюк Т.М). 

До окремих  історичних дат керівниками груп та здобувачами освіти було  

підготовлено буктрейлери: «Міжнародний день ООН», «Міжнародний день пам'яті 

жертв Голокосту». (Оласюк Я.В., куратор 43-ТМ групи та кланий керівник 34 групи, 

Домальчук С.В). 

 Не залишається поза увагою участь здобувачів освіти  у тематичних 

конференціях. Мельничук Максим, студент 13-АФ групи був учасником 

Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції «Бабусині обереги Полісся» ( 

керівник Бущук В.Я.). Учні 21-К групи взяли участь в учнівській конференції 



«Особливість та унікальність національного природного парку «Прип’ять-Стохід» 

(керівник Остапук Н.Г), а здобувачі освіти 16 групи стали учасниками етнографічної 

конференції «Душа мого народу-рушники…» ( керівник Менделюк Т.М.). 

Виховна година  до Дня захисника України «Під захистом моїм» з 

мультимедійним супроводом проведена у групі 21, класним Керівником Данилік С.М. 

В рамках проведення Усесвітнього Дня Гідності в Україні викладачами коледжу 

проведено  цикл заходів. Матюк Л.В. та Кравченко Т.Ф. підготували інформаційну 

годину «Всесвітній День Гідності 2021». Здобувачі освіти переглянули прямий етер 

діалогу лавреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV з Україною. Всі разом  

створили хмаринку смислів: що таке гідність . Кравченко Т.Ф. провела відкриту 

виховну годину «Сучасне розуміння понять: патріотизм, націоналізм та 

інтернаціоналізм»,  усний журнал «Хоробрі серця України» підготувала і провела 

Невірець О.В., однойменну виховну годину підготувала Шмаль О.Ф., а урок-реквієм  

«Ми не забудемо про Вас…» проведено Остапук Н.Г., керівником 21-К групи, урок 

пам’яті «Революція Гідності–пам’ятаємо, не забудемо» проведено Смоляк Г.В., 

куратором 13-АФ групи». Здобувачі освіти 31 групи під керівництвом Невірець О.В. 

переглянули фільм «Хто загинув за Вкраїну, буде жити у віках». Варто відзначити і 

урок мужності до Дня Гідності та Свободи «Україна – країна нескорених», який 

проведено   Кравчик Л.М.  Вражає креативністю та інформативністю  виховна година 

«Квіти Вітчизни – прикраса життя», яку проведено у групі 21  класним керівником 

Данилік С.М. 

З метою вивчення рідного краю Остапук Н.Г було. організовано екскурсію з 

учнями 21-К групи селищем Любешів. Здобувачі освіти  ознайомились з історичними 

пам’ятками селища,  історією, екологічними стежками на його території – «Старий 

парк над Стоходом» та «Нас стежина веде вздовж Стоходу». Учні 26 групи під 

керівництвом Менделюк Т.М були учасниками  дослідницької експедиції і зібрали 

матеріал про народний рушник та його роль у соціально- побутовій культурі.  

Остимчук А.В. , викладач біології, виявила креативний підхід до позакласної роботи і 

разом із здобувачами освіти 36 групи дослідила грунти рідного краю. Смоляк Г.В., 

куратор, 13-АФ групи  підготувала виховну годину «З історії Любешівшини». Михалик 

Л.В. була керівником роботи «Герець Михайло Іванович– політик минулого і 

сьогодення», а її учень Солоха Назар став учасником конкурсу «Родовід моєї родини у 

взаємозв’язку минулого і сьогодення». 

Під керівництвом Остимчук А.В. здобувачі освіти  представили красу 

Любешівщини у Конкурсі юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» та в Обласній 

акції «Україна - це ми!»  у номінаціях «Краща фотографія», «Кращий слайд-фільм». 

Щорічно керівники груп разом з вихованцями беруть участь у дослідницько-

краєзнавчій експедиції «Моя Батьківщина–Україна».Цьогоріч було представлено такі 

роботи: Геологічними стежками України (Результати досліджень грунтів у Волинській 

області КаміньКаширського р-ну) Остимчук А.В.), Душа мого народу – рушники  

(Менделюк Т.М- 3 місце) , Життя та творчість нашого земляка - Григорія Мацерука ( 

Кудриницька Л.І.), Запорізькі козаки - гордість української нації (Шмаль 

О.Ф.),Особливість та унікальність природних ресурсів національного природного 

парку «Прип’ть-Стохід»(Остапук Н.Г.- 3 місце). 

Так з нагоди Дня Соборності України  у ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» були 



проведені  такі тематичні заходи: виховна година « 22 січня - День Соборності 

України» у групах 45-М, 42-ТБ, 35-АТ-Ф, 16 (куратори  Оласюк Я. В., Кравчик Л.М., 

Хомич Ю.А.,  класний керівник  Корх А.С.); бесіда «Україна Єдина  у групі»12-БЦІ-Ф ( 

куратор Оласюк В.С.); виховна година з елементами тренінгу «Нас єднає Україна»  у 

групі 24 (класний керівник Менделюк Т.М.); відкрита виховна година «22 січня - День 

Соборності й Єднання»  у 34 групі, проведена класним керівником Домальчуком С.В. 

Ганна Смоляк ознайомила студентів 13-А-Ф групи  з витоками ідеї соборності, з 

історичними віхами на шляху соборності українських  земель  на виховній годині 

«Одна єдина Соборна Україна».  

   Усний журнал «Одна єдина Соборна Україна» у групах 22-БЦІ-Ф та 22-БЦІ-С 

провела куратор Оксана Шмаль. Студенти із захопленням  відтворили на уроці 

державну символіку України. 

Студенти 24-ГМ-Ф і 44-ТЕХ груп долучилися до Всеукраїнського інтернет-

конкурсу «День Соборності України» на освітній платформі «На урок» (куратор 

Кравченко Т.Ф.). Здобувачі освіти нагороджені дипломами 1 і 2 ступеня та 

сертифікатами учасників. 

Тематичну бесіду «Україна - соборна держава» проведено у групі 11класним 

керівником Смокович О.П., а тематичний урок «Єдина країна – єдиний народ!»  

проведено у групі 31 класним  керівником  Невірець О.В.  

Остапук Н.Г. підготувала та провела інформаційну годину на тему: «15 лютого – 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав» та годину 

спілкування «Їм  у віках судилося безсмертя», приурочену до Дня пам’яті героїв 

Небесної Сотні, усний журнал «Герої Крут-сучасні паралелі»  та годину спілкування 

«Гендерні стереотипи- за і проти» підготувала Шмаль О.Ф., учні 11 групи стали 

учасниками відеоекскурсу «Міжнародний день пам’яток та визначних місць»  

( Смокович О.П.). 

У зв’язку з введенням воєнного стану виховна робота здійснюється з 

використанням  онлайн технологій. Керівники груп вибрали платформи, які 

використовують для проведення виховної  роботи: Viber, Google Classroom,блоги.  

Здобувачів освіти було ознайомлено з інформаційним  повідомленням  про початок 

війни та офіційними  державними  каналами для отримання достовірної інформації та 

про надання  долікарської допомоги  потерпілим; з правилами поведінки   під час 

артилерійських обстрілів системами залпового вогню;  з правилами поведінки  на 

блокпостах; із указом Президента України Володимира Зеленського про хвилину 

мовчання.  Мацерук Світлана Сергіївна класний керівник 26 групи підготувала 

виховну годину «Історична аналогія Батуринська трагедія 1709 року». 

З метою збереження народних традицій було проведено інформаційні години 

«Свято 31 березня - Кирилів день: традиції, прикмети і заборони» ( Данилик С.М.), «З 

Благовіщенням» та година спілкування «Вітання з Вербною неділею» ( Бущук В.Я.). 

Згідно Календаря знаменних дат керівники груп готують тематичну інформацію 

та розміщують у Viber-групах. Було підготовлено відеопрезентації «Всесвітній день 

поезії»  (Смоляк Г.В.),  «Всесвітній день водних ресурсів» (Бущук В.Я.), «Всесвітній 

день метеорології»  (Корець Л.І.), «Всесвітній день боротьби із захворюванням на 

туберкульоз» (Остимчук А.В.), «День Служби безпеки України» (Хомич Б.Г.), «День 

сміху» (Баховська М.В.), «Міжнародний день птахів» (Смокович О.П.), «День 



створення НАТО» (Корх А.С.), «Всесвітній день здоров’я» (Невірець О.В.), «День 

пожежної охорони» (Кравченко Т.Ф.), «День довкілля» (Михалик Л.В.),  

«Міжнародний день землі» (Остапук Н.Г.), «Всесвітній день книги і авторського 

права» (Кравчик Л.М.). 

Здобувачі освіти підтримали онлайн-флешмоб «Діти України за мир». Ковальчук 

Н. (36 група), Губарик І. (26 група), Горщар М., Ковалик В. (24 група) виконали 

патріотичні малюнки, які були розміщені у соціальних мережах на сторінці коледжу. 

Учні 24 групи Горщар Максим та Ковалик В. з ініціативи класного керівника 

Менделюк Т.М. стали учасниками проєкту, «Мамо, я бачу війну». З творчих робіт 

учасників проєкту в Україні планують створити найбільший маніфест-колаж, що 

назавжди залишиться у цифровому просторі за допомогою NFT-технологій. 

Фотоколаж виставлять на міжнародний благодійний цифровий NFT-аукціон, а зібрані 

кошти перерахують у фонд гуманітарної допомоги дітям, які постраждали від війни. 
Здобувачі освіти під керівництвом Невірець.О.В. та Менделюк Т.М. стали 

учасниками конкурсу «Євофест 2022» у номінації постерів «Європейське майбутнє 

України» та взяли участь у Євроолімпіаді. Кух Іван, учень 11 групи, став учасником 

Онлайн-турніру «Рушійні сили соціально-економічного зростання України в 

сучасних умовах».Секція 20. Рослини-бур'яни,їх роль у природі та шкода 

виробництву (Смокович О.П.). 
Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти здобувачам 

освіти розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, порозумітися 

між собою, пізнати один одного краще. Плануємо продовжити роботу в усіх 

напрямках, яких вимагає навчально-виховний процес. 

 

УХВАЛА: 

1. Урізноманітнити та покращити проведення виховних годин під час 

дистанційного навчання. 
 
Голова ЦМК, Менделюк Т.М. 


