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Про підсумки проведення Місячника  

морально-етичного виховання 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про захист суспільної 

моралі», Державної національної програми «Освіта: Україна XXI століття», 

Указу Президента України від 25 червня 2013 року №344, яким затверджено 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року 

№1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України», листа Міністерства освіти і науки України від 20 

липня 2020 року № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 

2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок», на виконання річного плану школи з метою популяризації 

духовних, моральних надбань , консолідації зусиль, спрямованих на моральний 

саморозвиток особистості з 11.01.2021 по 29.01.2021 року в рамках Місячника 

морально-етичного виховання  проведені виховні заходи: 

•  години спілкування: «Доброта починається з дитинства» (класний 

керівник Сарецян Т.І.); «Ввічливі хлоп’ята та дівчата» (класний керівник 

Фасолько І.В.), «Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові 

просить» (класний керівник Кур’ята Л.С.), «Дружба єднає щирі серця» 

(класний керівник Жихор О.В.), «Слова ввічливості» (класний керівник 

Шагун О.В.); «Милосердя в нашому житті» (класний керівник Билбас Г.Ю.), 

«Без добрих справ немає доброго імені» (класний керівник Павлова А.І.), 

«Чуйність і байдужість» (класний керівник Гудевич Т.А.); «Що означає бути 

добрим?» (класний керівник Шувалова Т.І.),  «Поведінка – це дзеркало, в якому 

кожен показує своє обличчя» (класний керівник Васильєва А.Д., «Людина 

починається з добра» (класний керівник Мироненко Н.Г.), «І внутрішня і 

зовнішня краса тобі одній дарована, Людино!» (класний керівник 

Анучина Н.Є.), «Життєве кредо – чесність і справедливість» (класний керівник 

Доля О.О.), «Свобода та людська гідність – базові цінності 

особистості»(класний керівник Кулик Н.Є.); «Бережіть собори душ своїх» 

(класний керівник Ковальова С.В.); 

• виставка дитячого малюнку «Доброта очима дітей»; 

• ігри-практикуми «У чому виявляється милосердя» (вихователь 

Зимогляд О.В.), «Абетка ввічливості», (вихователь Яковенко С.С.), «Я серед 

людей» (вихователь Авотіна Н.О.), «В країні доброти та Чемності» (вихователь 



Казаріна Л.О.), «Що означає бути вихованою людиною» (вихователь 

 Ревякіна О.М.), «Будь великодушним та добрим» (вихователь Чернишенко 

О.В.), «Обман та вигадка – одне й те саме?» (вихователь Лавріненко Т.М.); 

«Бути на землі Людиною» (вихователь Отришко Ю.А. «Як навчитись 

стримуватись?» (практичний психолог Левченко О.В.); 

•  оформлення тематичної виставки літератури «Діаманти нашої душі». 

З метою покращення роботи щодо формування ціннісного ставлення 

особистості до людей 

 

НАКАЗУЮ :  

1. Заступнику директора з виховної роботи  Ломаненко Н.В.: 

1.1. Доповісти про підсумки проведення Місячника морально-етичного 

виховання на нараді при директорові . 

Лютий 

2. Класним керівникам, вихователям: 

2.2. Продовжити роботу щодо формування ціннісного ставлення 

особистості  до себе, до людей; моральної вихованості особистості, яка полягає 

у єдності моральної свідомості та поведінки. 

Постійно. 

2.3.Проводити роботу з батьками учнів щодо формування активної за 

формою та моральної за змістом життєвої позиції.. 

Постійно. 

3. Вчителям-предметникам : 

3.1. Засобами свого навчального предмету формувати систему суспільних 

цінностей особистості, що виявляється через її власне ставлення до людей. 

Постійно. 

3.2. Моделювати різні форми проведення уроків, пріоритетними у 

проведенні уроків є активні методи, що спрямовані на пошук істини та 

сприяють формуванню критичного мислення. 

Постійно. 

4. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

виховної роботи Ломаненко Н.В.. 

 

 

Директор 

санаторної школи №11     В.П. Чубинська 

 



З наказом від 27.01.2021 № 3-о ознайомлені:   Н.В. Ломаненко 

Т.І. Зігура   Т.І. Сарецян 

О.В. Шагун  Г.Ю. Билбас 

О.В. Жихор  О.В. Чернишенко 

А.І. Павлова  Т.І. Шувалова 

І.В. Фасолько  Л.О. Казаріна 

Л.С. Кур’ята  О.М. Ревякіна 

І.М. Святная  Н.Г. Мироненко 

Ю.А. Отришко  С.С. Яковенко  

Н.Є. Кулик   Н.Є. Анучина 

С.В. Ковальова  А.Д. Васильєва 

Т.А. Гудевич  Н.О. Авотіна 

О.В. Зимогляд  О.О. Доля 

Т.М. Лавріненко 


