
 

      Звіт 

про підсумки організації виховної роботи  

в Нововоронцовській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  

за 2017-2018 н. р. 

 

Основні напрями виховання  в школі сплановані на виконання законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», «постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 

«Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», 

Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки , молоді і 

спорту України від 31.10.2011 №1243, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 06.09.2000 № 434 «Про затвердження Положення про класного 

керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», указів 

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку 

«Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 

580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки», листа Міністерства освіти і науки України від 27 

липня 2017 року № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної 

роботи у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році», Концепції 

національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки  від 16.06.2015 № 641. 

 Виховна робота колективу протягом навчального серед учнів 1-11-х 

класів будувалася за місячниками, тижнями згідно Основних орієнтирів 

виховання та формування ціннісного ставлення до суспільства і держави, 

культури та мистецтва, природи, праці, сім’ї, родини та людей, до 

себе. Адміністрацією школи та педагогічним колективом  створено систему 

виховної  роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її 

напрямків через проведення різних форм виховної  роботи у процесі навчання 

і позакласній діяльності, впровадження у виховний процес інноваційних 

технологій, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного 

процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю трикутника 

«школа-учні-батьки».  

У цьому навчальному році педагогічний колектив продовжував 

працювати над проблемою виховної роботи «Виховання гармонійно 

розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини здатної до 

саморозвитку і самовдосконалення». 

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: фізичне здоров’я 

дитини – здоров’я нації; виховання та розвиток особистості дитини; 

громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; 

художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне 

виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання. 

Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було громадянсько-

патріотичне виховання. 



Діяльність методоб’єднань класних керівників 1-4 та 5-11 класів була 

спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-

культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних 

здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров’я, формуванню навичок 

здорового способу життя у вихованців. 

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна 

наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була 

спрямована на виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, 

до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави. 

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності 

дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський 

комітет, МО класних керівників) та із діяльності учнів (форма – учнівський 

парламент – ОНР «Надія» (кер. Жовтоног Р.П.). 

Згідно річного плану школи та наказів районного відділу освіти було 

організовано та проведено такі тижні та місячники: у вересні – Місячник 

безпеки життєдіяльності, Олімпійський тиждень, жовтні – місячник шкільної 

бібліотеки під гаслом «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя», 

Тиждень національно-патріотичного виховання, листопаді – Тиждень права, 

Акція «16 днів проти насильства», грудні – Тиждень військово-патріотичного 

виховання, січень - заходи з військово-патріотичного виховання, до Дня 

Соборності та Свободи України, лютий- заходи до Дня вшанування учасників 

АТО, вшанування учасників бойових дій на території інших держав, березень 

- заходи до Міжнародного жіночого  Дня, з військово-патріотичного 

виховання, квітень місячник екологічного та правового виховання – 

екологічна акція «За чисте довкілля», травень - тиждень психології, участь у 

заходах, присвячених відзначенню закінчення Другої світової війни, «Тато 

,мама і я – спортивна сім`я», до Всесвітнього дня боротьби проти 

тютюнопаління, підведення підсумків роботи активів класів, учнівського 

самоврядування за рік, свято останнього дзвоника, відкриття пришкільного 

табору «Ромашка». 

Було проведено традиційні шкільні свята: День Знань, День працівника 

освіти, Новорічні свята для учнів 1-11 класів, свято Останнього дзвоника.  

Із метою утвердження патріотизму, моральності та загальнолюдських 

життєвих принципів у дитячому середовищі у закладі було проведено ряд 

заходів для учнів 1-11 класів: виховні години «Незгасне пам’яті свіча», «Той 

рік 44-й не забутий!», «Миколай крокує до нас», «Новорічне свято» та ін.  

З метою виховання юних патріотів України на засадах національної 

гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового 

способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості в школі 

створено козацькій рій «Соколи» для участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій 

військово–патріотичній грі „Сокіл” („Джура”), який у цьому році виборов 7 

місце в районі. 

Перевага надавалась активним формам роботи, що передбачають 

самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю 

соціального досвіду; сприяють формуванню національної свідомості, 

критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи, 

відповідальності за свої дії та вчинки: участь у Всеукраїнській акції «Лист 



пораненому», у благодійних акціях «Діти Херсонщини – воїнам АТО», «Сітка-

оберіг», «Оберіг для солдата».  

Протягом навчального року у шкільній бібліотеці було організовано та 

проведено книжкові виставки на такі теми : «Правила дорожні - не слова 

порожні», «Дорога зі школи до дому», « Герої не вмирають!», «День пам’яті 

нацистських репресій», «Здоров’я дитини – здоров’я країни», «Голодомор 

1932-1933 років», «Конституція - дітям», проведено бесіди для учнів школи 

згідно даних тем.  

Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мали змогу розвивати через 

роботу в учнівському парламенті ОНР «Надія». Департаментом культури 

школи учнівського парламенту було організовано та проведено: 

- щотижневі загальношкільні лінійки; 

- випуск газети «Свічадо+»; 

- випуск тематичних стіннівок; 

- щотижневі рейди «Хто спізнився?», «Зовнішній вигляд», «Курцю – бій»; 

- загальношкільні свята «Її величність – Жінка!», новорічні конкурси та 

дискотеку; 

- участь у благодійних акціях (матеріальна допомога для переселенців, 

воїнам АТО, плетіння маскувальних сіток та ін.); 

- участь у благоустрої школи (прибирання пришкільної території, площа 

біля Обеліску воїнам). 

     З метою співчуття, любові до людей, здатності прийти на допомогу, нести 

добро іншим через добрі справи, виховувати в учнів почуття милосердя та 

розповсюдження ідеї доброти, милосердя та гуманізму серед дітей та 

учнівської молоді, в навчальному закладі протягом 2017-2018 н.р. року було 

проведено ряд заходів по волонтерській роботі: 

1. Створено волонтерський загін «Відкрите серце», яким протягом 

звітного періоду ініційовано і проведено ряд заходів, спрямованих на 

виконання основних завдань. Волонтери ведуть активну інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді з різних питань 

превентивного, екологічного, громадянського, патріотичного 

виховання. Члени загону пропагують здоровий спосіб життя як одну з 

головних умов формування гармонійної особистості. З цією метою 

проведено місячник шкільних бібліотек  «Шкільна бібліотека – за 

здоровий спосіб життя», місячник безпеки життєдіяльності «Здорова 

дитина – щаслива країна», тренінг «Все в твоїх руках». Не забувають 

волонтери і про учнів початкових класів. Вони організовують дозвілля 

молодших школярів на перервах, допомагають їм готуватись до свят. 

Важливою ланкою волонтерської роботи є допомога вчителям-

пенсіонерам. Ці люди, як ніхто, потребують уваги, турботи. Учні 

вітають їх зі святами, ведуть цікаві розмови про колишню і сучасну 

школи. Другий місяць осені починається з особливої дати – 1 жовтня у 

всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, 

проголошений Генеральною Асамблею ООН. Щорічно у закладі 

проводиться загальнокомплексна  акція «Людям похилого віку - 

чуйність та милосердя». 



2. Важлива роль у навчальному закладі відводиться питанням допомоги 

учасникам АТО. Зокрема, у закладі проведено низку доброчинних 

заходів. Одним з підтверджень нашої небайдужості до долі батьківщини 

є участь у акціях, що проводяться з метою моральної та матеріальної 

підтримки української армії. Протягом року вчителі та учні школи 

беруть участь в акції "Допоможемо нашим воїнам в АТО!"(плели 

маскувальні сітки, «кікімори»; брали участь у флешмобах до Дня 

захисника України 14 жовтня 2017 року, складали вірші, писали листи 

та малювали малюнки, які передавалися в зону АТО).  

3. Протягом року проводиться робота з дітьми з особливими потребами, а 

саме: вітання дітей-інвалідів зі святами (Свято Миколая, Новий рік, День 

народження) класними керівниками та учнями класу, відзначення 

Міжнародного дня інвалідів в навчальному закладі під гаслом "Поділись 

теплом душі" (було проведено виставки виробів «Альтернативна 

ялинка» та майстер-клас з декоративно-прикладного мистецтва із 

учнями з обмеженими фізичними можливостями вчителем трудового 

навчання Клочковою І.М. та вчителем образотворчого мистецтва 

Бережною В.М.). 

4. Участь в екологічних акціях, а саме: прибирання та висаджування квітів 

учнями школи біля пам`ятників, які знаходяться на території селища, 

очищення в парку річки від сміття, насадження молодих верб. 

Робота у волонтерському напрямку продовжується і нині. 

Протягом 2017-2018 н. р. велика увага приділялася проведенню інформаційно-

освітньої роботи щодо запобігання поширенню тютюнокуріння, наркоманії та 

вживання алкогольних напоїв серед учнів. 

План заходів 

№ 

з/

п 

Зміст заходів Термін 

виконанн

я 

Відповідальні 

1 Наказ №115 від 08.08.2017р. «Про заборону 

тютюнопаління та формування здорового 

способу життя» 

Протягом 

року 

Заступник з ВР, 

класні керівники, 

соціальний 

педагог, медична 

сестра 

2 Проведення заходів інформаційно-

освітнього та профілактичного напрямку  

щодо запобігання поширенню 

тютюнокуріння, наркоманії та вживання 

алкогольних напоїв серед учнів серед учнів 

1-11 класів 

Протягом 

року 

Коляда Н.В. 

заступник 

директора з ВР, 

Бережна В.М. 

соціальний 

педагог, 

Романишина І.М. 

психолог 



3 Поповнення шкільної бібліотеки  

інформаційно-методичними матеріалами 

щодо профілактики тютюнокуріння та 

мотивації на здоровий спосіб життя 

- Місячник шкільних бібліотек «За 

здоровий спосіб життя» з 02 по 27 

жовтня 2017 року  

 

Протягом 

року 

завідувач 

бібліотекою 

Топчій В.М. 

4 Проведення акцій, спрямованих на відмову 

від тютюнопаління та інших шкідливих 

звичок 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог Бережна 

В.М., педагог-

організатор 

Жовтоног Р.П. 

5 Проведення  бесід, круглого столу, 

тематичних диктантів щодо попередження 

тютюнопаління та інших шкідливих звичок 

Вересень-

листопад 

Коляда Н.В., 

заступник 

директора з ВР, 

медична сестра 

Марченко Л.М. 

6 Бесіди з профілактики тютюнопаління, 

наркоманії, вживання алкогольних напоїв з 

дітьми, схильними до девіантної поведінки  

За планом 

індивід. 

роботи на 

2017/2018 

н.р. 

Соціальний 

педагог Бережна 

В.М., психолог 

Романишина І.М. 

7 Проведення лекцій «Усе про тютюн» (8-мі 

класи), бесід «Шкідливим звичкам- ні!» (9-

ті класи), конференцій «Вибирай сам: 

тютюн, алкоголь, наркотики чи здоров`я» 

(7-11класи),бліц-опитування «Про вплив 

тютюну на організм людини» (10-ті класи) 

Вересень-

грудень 

Заступник з ВР 

Коляда Н.В., 

медична сестра 

Марченко Л.М. 

8 Включити антинікотинову тематику до 

виступів учнів на засіданнях ОНР «Надія» 

Протягом 

року, 

щовівторка 

Педагог-

організатор 

Жовтоног Р.П. 

9 Проведення конкурсу малюнків серед 

учнівської молоді на кращі інформаційні 

матеріали з пропагування здорового 

способу життя 

Листопад-

грудень 

Заступник з ВР 

Коляда Н.В., 

педагог-

організатор 

Жовтоног Р.П.  

10 Проведення годин спілкування «За 

здоровий спосіб життя»  

Протягом 

року, 

щосереди 

Класні керівники 



11 Проведення заходів щодо антинікотинової 

інформаційно-освітньої та профілактичної 

роботи із запрошенням представників 

громадських організацій, працівників 

правоохоронних органів, соціальної  служби  

Протягом 

року 

Заступник з ВР 

Коляда Н.В., 

соціальний педагог 

Бережна В.М. 

 

Важливе місце у системі виховної роботи посідає організація правової освіти  

у навчальному закладі. На виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації     від 30 грудня 2013 року № 903 «Про програму 

правової освіти населення області  на 2014 - 2020 роки», розпорядження 

голови ОДА №42 від 27.09.2017 року «Про план заходів з проведення в 

Херсонській області у 2017 році Всеукраїнського тижня права», наказу 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 31 

січня 2014 року № 25 «Про План заходів з правової освіти учнівської молоді 

області на  2014 – 2020 роки», листа відділу освіти Нововоронцовської РДА 

від 12.10.2017 р. №781 та з метою сприяння вихованню учнів у дусі 

рівноправності, поваги до людської гідності та Батьківщини, зв’язку між 

правами та обов’язками шляхом формування знань, розвитку в учнів правової 

і громадянської компетентності, цінностей, умінь та навичок, досвіду захисту 

власної позиції, у навчальному закладі протягом 2017-2018 н.р. проведено ряд 

заходів, а саме: Всеукраїнський тиждень права, Всеукраїнську акцію «16 днів 

проти насильства». 

Відповідно до річного плану роботи школи заступником директора з виховної 

роботи проводилось вивчення роботи гуртків з метою оцінки їхньої 

ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу учнів. Перевірялися 

питання охоплення учнів школи позаурочною діяльністю, активність їх під час 

проведення занять, результативність роботи гуртків (проведення виставок, 

участь в оглядах, творчих звітах, змаганнях). 

Основними напрямками роботи гуртків є закріплення, збагачення та 

поглиблення знань, набутих дітьми у процесі навчання, розширення 

загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, 

техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих 

здібностей та нахилів. 

Більшість учнів розуміють роль гуртків як інструмент розвитку здібностей та 

здійснення професійного самовизначення. Учні розглядають участь у гуртках 

для фізичного розвитку та  з метою покращення успішності в навчанні. 

Завдяки гурткам учні розвинули свої навички, покращили своє здоров’я та 

зайнялися саморозвитком. 

Професійне самовизначення учнів охоплює весь період навчального процесу 

в школі. Протягом навчання в школі учні формують свої уявлення щодо 

майбутньої професії під впливом різних факторів: думка батьків, однолітків, 

аналіз ринку праці, відвідування гуртків (секцій, клубів) тощо.  

 Результати роботи гуртківців можна побачити під час проведення шкільних 

та позашкільних заходів: концертів, виставок, екскурсій, семінарів, а також на 

сайті школи, у шкільній газеті «Свічадо», на конкурсах.На безоплатній основі 



в навчальному закладі діяли наступні гуртки: Літературний «Володарі пера» - 

керівник С.М.Мовсесян,Геометричне оригамі «Паперове мистецтво»-керівник 

І.В.Сіренко(безоплатно),  «Весела англійська»- керівник А.В.Чумак , 

театральний «Прем`єра» - керівники Н.П.Запорожченко,Н.В.Коляда, «Клуб 

шанувальників французької мови»-керівник Р.П.Жовтоног. Всі гуртки 

забезпечували зайнятість учнів в позаурочний час задля формування фізичних 

та творчих здібностей. Загальна кількість зайнятості учнів у різноманітних 

шкільних та районних гуртках становить 80% . На високому рівні проводиться 

екскурсійно-туристсько-краєзнавча робота Колядою Н.В., вчителем історії  та 

Сащенко І.В., вчителем початкових класів – поіздки до Києва, Львова  

      Однією з головних умов боротьби з підлітковою злочинністю є організація 

дозвілля учнів. Цінність позакласної роботи насамперед полягає у тому, що 

вона завдяки формі і змісту може успішно впоратися із завданням раціональної 

організації вільного часу учнів. Тобто, не тільки сприяє особистісному, 

соціальному і професійному самовизначенню молоді, а й вирішує проблему 

залучення молоді до творчої та пізнавальної діяльності в позаурочний час. 

Загальноосвітній навчальний заклад є важливою ланкою позакласної роботи. 

Лише доцільно організована система позакласної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах забезпечить профілактику правопорушень, насилля серед 

учнівської молоді, безпритульності, сприятиме формуванню здорового 

способу життя підростаючого покоління, розвитку їхніх здібностей, 

соціалізації учнів. Такий стан речей актуалізує проблему дослідження стану 

позашкільної та позакласної роботи в навчальному закладі. 

Гурткова робота організована належним чином. Майже всі учні є активними 

учасниками позакласних заходів, зокрема позакласних годин, 

загальношкільних урочистих заходів;  більшість учнів залучені до гурткової 

роботи; майже всім учням подобається відвідувати гуртки. 

Одним із ефективних засобів для вирішення  завдань щодо процесу оновлення  

змісту освіти, спрямованого на забезпечення умов для самореалізації кожної 

особистості як громадянина України, формування покоління, здатного 

навчатися протягом життя, створювати і розвивати  цінності громадського 

суспільства є створення в закладі педагогічних умов для діяльності органів 

учнівського самоврядування. 

        Педагогічний колектив  спільно з учнями  розробили організаційну 

структуру, заходи, що забезпечують діяльність дитячого колективу , вчать 

учнів жити та спілкуватися у колективі, бути лідером, брати участь  у 

колективних творчих справах. 

       У Нововоронцовській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 діє ОНР «Надія» (органи 

учнівського самоврядування). Керівником та координатором є педагог-

організатор Жовтоног Р.П. Це об’єднання очолює президент школи, а також є 

його заступник. Створена рада президента протягом навчального року 

доплмагала  класним керівникам, вчителям - предметникам в проведенні 

різноманітних конкурсів, вікторин, предметних тижнів. В ОНР «Надія» є план 

роботи на рік, який вдало реалізувався  на практиці. Учні, що належать до Ради 

президента школи здійснювали протягом навчального року волонтерську, 

організаторську, контролюючу, творчу роботу. Також є активними 

учасниками шкільних та районних заходів.  



Щотижня класні керівники проводять бесіди з питань профілактики всіх видів 

дитячого травматизму з відповідним записом до сторінки журналу «Бесіди по 

попередженню нещасних випадків».  

Слід зауважити, що особлива увага приділялась роботі по профілактиці 

насильства, протидії тероризму: у рамках викладання предметів «Основи 

здоров’я» та «Захист Вітчизни» учні засвоюють правила поведінки в умовах 

вчинення терористичного акту, навчаються правильним діям у випадку 

одержання інформації про загрозу вчинення терористичного акту. З метою 

запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом 

навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів 

та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль 

щодо покращення. 

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного 

виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. В школі проводяться 

змагання і турніри з міні-футболу та волейболу. Учні школи постійні призери 

районних та обласних змагань з волейболу, міні-футболу (вчитель фізичної 

культури Гасай О.В.). У 2017-2018 н.р. році команда Нововоронцовської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 1 вибороли І місце у районній Спартакіаді школярів району.  

Хочеться наголосити на нововведення, що взяли початок у поточному 

навчальному році: інформаційна лінійка щосереди,  загальношкільні хвилини 

мовчання для учнів 1-11 класів, участь у районних заходах з нагоди 

вшанування пам’яті загиблих та ін. 

Пріоритетними у виховному процесі стають національні та патріотичні 

мотиви. Лейтмотивом урочних та позаурочних форм роботи звучить любов до 

України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська 

позиція українців, особиста відповідальність за долю держави. Фундаментом 

формування у школярів сучасної національної ідентичності на кращих 

прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками 

Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність 

держави є уроки Мужності, які впродовж навчального року сплановано та 

проведено класними керівниками школи у формі зустрічей з учасниками 

бойових дій, співпраці з волонтерами. 

Організована спільна робота педагогів, батьків та учнів. Батьки залучаються 

до участі в загальношкільних та класних заходах. Також, у школі двічі на 

семестр проводяться батьківські збори. Класні керівники ведуть 

спостереження за учнями з девіантною поведінкою, проводять індивідуальні 

бесіди як з учнями, так і з їх батьками, відвідують учнів вдома. 

Тісно співпрацює школа з працівниками служби у справах дітей, інспектором 

ювенальної превенції Рокитянським А.М., районним центром соціальних 

служб для сім’ї та молоді, працівниками районної бібліотеки, директором 

районного краєзнавчого музею Тартицею В.Д., районним будинком культури, 

селищною радою, районною державною адміністрацією. 

Екологічне виховання в школі проводиться під час уроків біології, основ 

здоров’ я та в позакласній роботі. У поточному навчальному році проведено 

озеленення території школи, посадка квітів, дерев облаштування клумб, учні 

долучилися до акції “За чисте довкілля”.  



Протягом 2017-2018 навчального року 394 учні (83%) взяли участь у 

різноманітних заходах селищного, районного та обласного рівнів. До цієї 

кількості залучені й діти «групи ризику».   

       З метою  виявлення та підтримки  обдарованої  учнівської молоді, 

сприяння розвитку  її інтелектуальних та творчих здібностей, виховання в 

учнів прагнення до пізнання і самовдосконалення учні нашої школи брали 

участь у шкільних та  районних конкурсах.  

1. Районний етап конкурсу читців «Наша земля - Україна» (Бутенко 

Дар’я, Кріпак Олександра) 

2. Районний етап конкурсу «Альтернативна ялинка» та акції «Букет 

замість ялинки» 

3. Районний етап «Поетичний камертон Ліни Костенко»(І місце- Кріпак 

О.,учениця 11 класу, Удовіченко К., учениця 10-Б класу). 

4. Поетичний вернісаж (Калька Н.,Хома А., Колбіна І.) 

5. Конкурс «Талановиті діти Хкерсонщини» (Сербін О.) 

6. Районний етап огляду-конкурсу «Таврійський 

барвограй»(Театральний гурток «Прем`єра» керівники Коляда Н.В., 

Запорожченко Н.П.-ІІ місце, Подухайло Д., учениця 10-Б класу- ІІ 

місце у номінації «Вокальне мистецтво, Художня студія 

Нововоронцовської ЗОШ №1-ІІ місце у номінації декоративно-

ужиткове мистецтво. 

7.  Конкурс «Лист воїну» (Опальчук О., Іванів І.) 

8. Конкурс творчих розробок виховних заходів «Перлина натхнення» 

(Козир Л.М., класний керівник 5-Б класу «Золоте перо 

В.Комаровського») 

      Однією із складових виховної роботи є робота з дітьми, які схильні до 

правопорушень та виховуються в асоціальних сім’ях. Відповідно до 

вищевказаного навчальним закладом розроблено план роботи Ради 

профілактики правопорушень на 2017/2018 н.р., який активно реалізується. 

Згідно з планом соціальним педагогом Бережною В.М. проводилися 

обстеження побутових умов учнів, сім’ї яких опинилися в скрутних життєвих 

ситуаціях. Навчальний заклад активно співпрацює зі службою у справах дітей, 

інспекцією з ювенальної превенції сектору превенції патрульної поліції 

Нововоронцовського відділу поліції, районним центром соціальних служб 

сім’ї та молоді: 

 - виступ на батьківських зборах   

       19.09.2017р. 7 – Б  клас «Взаємовідносини між однолітками, девіантна 

поведінка. Відповідальність за правопорушення.» 

       14.11.2017р. 1 – А клас «Взаємовідносини між однолітками, поради 

батькам    щодо запобігання шкільній дезадаптації»  

       16.11.2017р. 7 – А клас «Взаємовідносини між однолітками, девіантна     

поведінка. Відповідальність за правопорушення.»      

       4.12. 2017р. 4 – А клас « «Взаємовідносини між однолітками, поради 

батькам    щодо запобігання шкільній дезадаптації » 

- проведені виховні заходи соціальним педагогом школи Бережною В.М. на 

тему: «Здоровий спосіб життя без шкідливих звичок» ( 11 клас). 



    - проведено відео лекцією для учнів 10 – А  класу на тему « Боротьба зі 

СНІДом.   

        Вільні, бо обізнані.»  

- Виступ на методичному об’єднанні класних керівників «Профілактика         

       правопорушень серед дітей»  

    - Психолого  – педагогічний  консиліум «Профілактика  дезадаптації 

п’ятикласників» 

-взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями, а саме: 

      1. участь у засіданнях комісії у справах дітей при Селищній раді – протягом 

року. 

      2. Участь у спільних рейдах з працівниками служби у справах дітей,  по 

відвідуванню сімей, що стоять на обліку за місцем їх проживання – протягом 

року. 

      3.Проведені зустрічі із спеціалістом служби у справах дітей  Нагорною 

Я.С. та спеціалістом центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Бережною Ю.В. для учнів:  

          8-х класів « Насильство в конфлікті»; 

          9-х класів « Кримінальна відповідальність за скоєння насильства»; « 

Здоровий спосіб життя» 

          8-х  класів «Здоровий спосіб життя» 

         5. Відео лекторії із спеціалістом центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Бережною Ю.В. та начальником відділу бюро правової допомоги 

Мілько Л.А. для учнів: 

           9 – х  класів «Обережно! Шкільний булінг»; 

          10-х класів «Торгівля людьми. Як вберегти себе?»; 

           7 класи «Шкільний булінг» 

      Адміністрація школи та класні керівники приділяють велику увагу 

питанню  насильства в сім’ї. Таких випадків у школі не виявлено. 

      Одним із напрямків виховної роботи є співпраця сім’ї та школи. 

Адміністрація навчального закладу (директор школи, заступник директора з 

НВР, заступник директора з ВР) відвідували батьківські збори. Батьків вчителі 

запрошують для участі у загальношкільних   заходах та проведенні 

відповідних заходів. Серед форм роботи – тематичні батьківські збори, 

тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету, 

індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення 

позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій. 

         Пріоритетними  напрямками виховної роботи  на 2018/2019  навчальний 

рік визначено: 

 впровадження Основних орієнтирів  виховання учнів 1-11 класів  

загальноосвітніх навчальних закладів України; 

 створення в закладі цілісної моделі виховної системи; 

 посилення національно-патріотичного характеру навчання та 

виховання; 

 удосконалення превентивного виховання; 



 удосконалення системи роботи щодо формування ціннісного ставлення 

особистості до сім’ї, родини; підготовки  підростаючої  молоді до 

дорослого, сімейного життя; 

 урізноманітнення форм і методів співпраці школи і сім’ї; 

 інтегрування зусиль органів учнівського самоврядування  та 

батьківської громади, педагогічного колективу при організації виховної 

роботи; 

 підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів-вихователів з 

проблем виховання;  

 забезпечення відзначення важливих пам’ятних  та ювілейних дат 

2018/2019 навчального року з метою створення ефективної системи 

національно-патріотичного виховання, морально-духовного, 

культурного розвитку дитини; 

 максимальне охоплення учнів позакласною та позашкільною роботою 

    та інші. 

   Питання виховної роботи постійно заслуховуються на нарадах при 

директору, педагогічних радах.  

     Детальна інформація про проведену виховну роботу розміщується на сайті 

школи http://novovorontsovka-school1.edukit.kherson.ua/   та на сторінках 

районної газети «Вісті». На основі вищесказаного слід зазначити, що виховна 

робота в школі проводиться системно та на належному рівні. 

 

 

Директор школи                                      О.В.Семеліт 

 

http://novovorontsovka-school1.edukit.kherson.ua/

