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ПОЛОЖЕННЯ 
про Тиждень вихованості 

в Люботинському професійному ліцеї залізничного 
транспорту 

 
1. Загальні положення  
1.1. Тиждень вихованості – комплекс виховних заходів щодо 
удосконалення майстерності педагогічних працівників, 
збагачення їхнього педагогічного досвіду та заходів 
спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та 
поширення їх знань з питань виховання.  
1.2. Тиждень вихованості організовується і проводиться 
методичною комісією майстрів виробничого навчання та 
класних керівників з питань виховної роботи.  
1.3. До участі в тижні вихованості залучаються учні навчальних 
груп І, ІІ, ІІІ курсів.  
1.4. Створюється проект наказу щодо організації й проведення 
тижня вихованості.  
1.5. До участі у тижні вихованості можуть бути запрошені 
представники громадськості з питань виховання та здорового 
способу життя.  
 
2. Завдання, функції організації та проведення Тижня 
вихованості 
2.1. Завдання тижня: - Забезпечити належні умови для 
виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості 
учнів, сприяти формуванню їх виховного світогляду. - 
Вдосконалювати методичний рівень та рівень виховної 
майстерності педагогічних працівників, збагачувати 
педагогічний досвід навчального закладу. - Розширити знання 
учнів про культуру поведінки, загальнолюдські правила 
суспільного життя. - Спонукати учнів до виконання моральних 
правил. - Розвивати пізнавальні, комунікативні, соціальні, 
мовленнєві, особистісні компетентності. - Виховувати 
толерантне, тактовне, шанобливе ставлення до інших людей.  
2.2. Мета тижня вихованості: - Сприяти розвитку 
загальнолюдських цінностей, творчих здібностей, культури 
поведінки, вихованню доброї, чуйної, лагідної людини; 



Виховувати духовність та милосердя, почуття добра, потребу в 
самовдосконаленні та самовихованні; Формувати судження про 
норми поведінки, почуття чуйності, доброзичливості, 
небайдужості, співчуття до ближнього. Розвивати культуру 
мовлення, спілкування і поведінки учнів.  
 
3. Структура проведення тижня вихованості  
3.1. Тиждень вихованості має включати відкриті виховні заходи, 
конференції, круглі столи, виставки, вікторини, інтелектуальні 
ігри, індивідуальні та групові конкурси учнівської творчості, 
бесіди досвідчених та молодих класних керівників та майстрів 
виробничого навчання.  
3.2. Тиждень вихованості повинен містити належне 
інформаційне забезпечення.  
3.3. Складовими тижня вихованості мають бути(додаток 1).: - 
урочисте відкриття та закриття тижня; - відкриті виховні 
години, заходи, конференції класних керівників та майстрів 
ліцею; - випуск учнівських малюнків, присвячених вихованості; 
- виставки методичних матеріалів, творчих робіт педагогічних 
працівників та літератури з питань виховання учнівської молоді; 
- анкетування учнів практичним психологом; - круглий стіл по 
етикету; - засідання методичної комісії за підсумками 
проведення тижня за участю представників адміністрації; - 
випуск інформаційного бюлетеня за результатами тижня тощо.  
3.4. На засіданні методичної комісії складається план (програма) 
тижня, яка затверджується директором ліцею. На кожний день 
тижня плануються конкретні заходи (додаток 2). Ознайомлення 
учнів та педагогічних працівників з програмою тижня доцільно 
заздалегідь, щоб був необхідний час на підготовку та 
проведення заходів.  
3.5. Тиждень вихованості можна проводити як у І-му так і в ІІ-
му семестрі, але при наявності максимальної кількості учнів 
навчальних груп на теоретичному навчанні.  
3.6. До організації та проведення тижня вихованості необхідно 
залучати активи навчальних груп, з яких створюється 
учнівський оргкомітет.  
3.7. Початок та закінчення тижня вихованості проводиться 
урочисто загальноліцейним заходом у актовій залі ліцею.  
 
4. Підведення підсумків проведення тижня вихованості  
4.1. Підведення підсумків проводиться останнього дня тижня на 
урочистій лінійці з відзначенням найкращих учасників за 
результатами проведення тижня вихованості.  



4.2. Впродовж проведення тижня вихованості працює журі 
щодо оцінювання учнівських робіт.  
4.3. Результати роботи журі оформлюються протоколом, який 
затверджує директор навчального закладу.  
4.4. Наприкінці проведення тижня відбувається засідання 
методичної комісії, результати засідання оформлюються 
протоколом.  
4.5. За результатами проведення тижня вихованості методична 
комісія випускає інформаційний бюлетень.  
4.6. Матеріали тижня вихованості після закінчення тижня 
здаються до методичного кабінету. 


