КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАКАЗ
30.08.2016

смт Нова Водолага

№ 179

Про організацію виховної роботи
у 2016/2017 навчальному році

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», постанови
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження
Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом
Президента України від 25 червня 2013 року № 344, Основних орієнтирів
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 31.10.2011 № 1243 (далі – Основні орієнтири виховання);

Концепції

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 (далі – Концепція
національно-патріотичного виховання дітей і молоді); Регіональної програми
військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах
оборонної роботи на 2015-2017 роки, затверджена рішенням Харківської
обласної ради від 15 січня 2015 року № 1144-VІ (ХХХІІІ сесія VІ скликання)
(далі – Регіональна програма військово-патріотичного виховання молоді),
листів Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про
методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 2016/2017
навчальному році», від 29.07.2016 №2.1/10-1855 «Методичні рекомендації щодо
здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та
учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»,
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плану роботи Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчальновиховний комплекс» Харківської обласної ради (далі – заклад) на 2016/2017
навчальний рік, з метою належної організації виховного процесу
НАКАЗУЮ:
1. Здійснювати виховний процес у закладі відповідно до єдиної педагогічної
теми: «Створення умов для самореалізації особистості, відповідно до її
здібностей; формування високоосвіченого, соціально активного громадянина,
наділеного глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними
цінностями,

сімейними

і

патріотичними

почуттями,

орієнтованого

на

пріоритети здорового способу життя».
Педагогічний колектив. Упродовж 2016/2017 навчального року
2. Визначити пріоритетні напрями виховного процесу, відповідно до єдиної
педагогічної теми:
- формування фізично здорової та духовно багатої особистості; впровадження в
суспільну свідомість переваг здорового способу життя;
- виховання в учнів національної свідомості, поваги до героїчного історичного
минулого народу;
- військово-патріотичне виховання;
- розвиток дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;
- розвиток і підтримка традицій ушанування сімейних цінностей;
- формування політичної та правової культури ;
- формування в учнів екологічної культури;
- розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнівської молоді, забезпечення
умов їх самореалізації;
-

удосконалення

соціальної

активності

вихованців

через

учнівське

самоврядування.
Упродовж 2016/2017 навчального року
3. Затвердити план заходів на виконання Основних орієнтирів виховання
(додаток 1).
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4. Затвердити план заходів

щодо реалізації

Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Регіональної програми військовопатріотичного виховання молоді (додаток 2).
5. Затвердити єдині дні виховної роботи (додаток 3).
6. Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.:
6.1. Продовжити роботу щодо впровадження нових виховних технологій,
орієнтуючись на Основні орієнтири виховання, Концепцію національнопатріотичного виховання дітей і молоді, Регіональну програму військовопатріотичного виховання молоді.
Упродовж 2016/2017 навчального року
6.2. Забезпечити виконання плану виховної роботи на 2016/2017 навчальний
рік.
Упродовж 2016/2017 навчального року
6.3. Здійснити аналіз стану виховної роботи у закладі, виконання графіку
проведення позакласних заходів на І семестр 2016/2017 навчального року.
До 25.12.2016
6.4. Продовжити співпрацю з Харківською обласною станцією юних туристів та
ТОВ «Навігатор Україна» стосовно проведення екскурсій для вихованців
закладу.
Упродовж 2016/2017 навчального року
7. Педагогу-організатору Звенигородській І.В:
7.1. Забезпечити роботу дитячої організації «Всесвіт».
Упродовж 2016/2017 навчального року.
7.2. Забезпечити активну діяльність учнівського самоврядування.
Упродовж 2016/2017 навчального року.
7.3. Провести загальні учнівські збори щодо формування ради учнівського
самоврядування.
До 17.09.2016
7.4. Організувати роботу загону «Турбота» щодо допомоги ветеранам війни та
праці, людям похилого віку у мікрорайоні закладу.
До 25.09.2016
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8. Класним керівникам, вихователям:
8.1. Планувати і здійснювати педагогічну діяльність відповідно до єдиної
педагогічної теми виховної роботи, пріоритетних напрямків та вимог Основних
орієнтирів виховання, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді, Регіональної програми військово-патріотичного виховання молоді,
листів Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про
методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 2016/2017
навчальному році», від 29.07.2016 №2.1/10-1855 «Методичні рекомендації щодо
здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та
учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
Упродовж 2016/2017 навчального року
8.2. Забезпечити виконання календарного планування виховної роботи у класах;
використовувати різноманітні форми та методи виховної роботи з учнями.
Упродовж 2016/2017 навчального року.
8.3. Сформувати органи учнівського самоврядування на рівні класів.
До 10.09.2016
8.4. Забезпечити якісну роботу загонів дитячої організації «Всесвіт».
Упродовж 2016/2017 навчального року.
8.5. Залучити учнів до роботи в гуртках, спортивних секціях.
До 16.09.2016
8.6. Забезпечити обов’язкове проведення профорієнтаційних, краєзнавчих
екскурсій для учнів 1-9-х, 11-го класів.
Упродовж 2016/2017 навчального року.
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор
Черниш

С.Ю.Єрмаков
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Додаток 1 до наказу
КЗ «Нововодолазький СНВК»
30.08.2016 № 179

ПЛАН ЗАХОДІВ
Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний
комплекс» Харківської обласної ради на виконання Основних орієнтирів
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
на 2016/2017 навчальний рік
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Напрямок : громадянське, національно-патріотичне виховання
Мета: Виховувати школярів у дусі пізнання, збереження і розвитку
національних традицій, плекати інтелектуально розвинену, духовно
цілісну особистість; формувати

багату,

в учнів національну свідомість, історичну

пам'ять, національний характер, світогляд, гуманістичні ідеї;
почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини,

виховання
українських

законів, високої мовної культури; шанобливого ставлення до державної
символіки.
№
з/п
1.

2.

Зміст
Проводити бесіди, практичні заняття, ігритренінги , вікторини з національнопатріотичного виховання учнів
Провести Вахту пам’яті

3.

Провести тиждень української писемності та
мови, декаду громадянського виховання

4.

Провести тиждень історії «Без минулого –
немає майбутнього»
Провести виховні заходи до дня
народження Т.Г.Шевченка
Провести виховні заходи присвячені
відзначенню Перемоги у Другій світовій
війні

5.
7.

8.

Знайомити учнів з історією народних свят і
обрядів.

Термін
виконання
п/року 1-3
середа місяця
Вересеньжовтень
Упродовж
навчального
року
Листопад
Березень
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Відповідальні
Вихователі
Черниш І.В.
Калашник Л.Б.
Калашник Л.Б.
Курило О.А.
Черниш І.В.
Калашник Л.Б.
Романов С.О.
Калашник Л.Б.
Курило О.А.
Черниш І.В.
Звенигородська І.В.
Вихователі
Класні керівники
Вихователі
Класні керівники
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9.

10.

Презентація виставки пошуководослідницьких робіт «Історія моєї родини в
історії України»
Провести вокальний конкурс української
пісні «Моя Україно прекрасна»

Вересень

Черниш І.В.
Звенигородська І.В.

Вересень

Жукова І.К.,
Звенигородська І.В.
Класні керівники

Провести години спілкування,круглий стіл,
«Сторінки трагедії Бабиного Яру»(до 75-их
роковин трагедії Бабиного Яру)
Провести військово-патріотичну гру «СокілДжура», квест-гру «Золото Отамана»

Вересень

Вихователі

Жовтень

Скляр В.В.
Руденко О.Я.
Звенигородська І.В.

Травень

Звенигородська І.В.

Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Вихователі
Класні керівники

Вихователі

11.

12.

13.

Провести флешмоб «День української
вишиванки»

14.

Організувати екскурсії та подорожі по
рідному краю, його визначних місцях

15.

Організувати зустрічі з поетами та
письменниками рідного краю

16.

Організувати обговорення телепередач,
статей на теми національно-патріотичного,
військово-патріотичного виховання
Організувати в класах проведення конкурсів
вікторин з історії України

17.

Вихователі
Класні керівники
Вихователі
Класні керівники
Вихователі
Класні керівники

Напрямок : правове виховання
Мета: Прищеплювати учням повагу до прав і свобод людини і забезпечити
знання та виконання законів України учнями. Виховати морально, соціально,
політично та юридично дієздатну та захищену особистість забезпечити
теоретичну та практичну реалізацію заходів, спрямованих на попередження і
подолання відхилень у поведінці школярів; запобігання розвитку різних форм
асоціальної, аморальної поведінки, прищеплювати потребу поводити себе
відповідно до моральних норм у суспільстві.
№
Зміст
п/п
1 Проводити заходи з правової освіти учнів
(бесіди, зустрічі з працівниками
правоохоронних органів, диспути)
2 Проводити обговорення телепередач, статей
на правову тематику

Термін
виконання
п/року 2,4
середа місяця

Відповідальні
Вихователі
Класні керівники

Упродовж
навчального

Вихователі
Класні керівники
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3

Продовжити роботу психологічної служби
для учнів

4

Провести конкурс „Кращий правознавець ”

5

Проводити заходи з морально-етичного
виховання учнів /бесіди, практичні заняття,
ігри-тренінги з культури спілкування,
диспути/
Продовжити вивчення індивідуальних
особливостей учнів, їх інтересів та потреб

6

На основі результатів діагностики
допомагати учням у пізнанні власного
характеру, у боротьбі зі своїми негативними
рисами, у вихованні позитивних якостей
Організувати роботу по програмі
„Милосердя” (допомога людям похилого
віку, інвалідам)
Впроваджувати в учнівських колективах
принципи самоврядування., широко
використовувати їх у роботі органів
учнівського самоврядування
Спрямувати роботу педагогічного колективу
на роз’яснення серед учнів Конституції
України, законів України
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8

9

10

року
Упродовж
навчального
року
Березень

Старець Т.В.

п/року 1-3
четвер місяця

Романов С.О.
Звенигородська І.В
Вихователі
Класні керівники

Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Старець Т.В.
Вихователі
Вчителі
Вихователі
Класні керівники
Вчителі

Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Звенигородська І.В

Упродовж
навчального
року

Вихователі
Класні керівники

Вихователі
Класні керівники

Ціннісне ставлення особистості до себе
Напрямок : пізнавальна діяльність; соціально-комунікативна діяльність.
Мета: Сприяння розвитку організаторських умінь та навичок учнів становлення
їх іміджу, залучення їх до виконання громадської роботи.
Формування громадянської життєвої позиції, участь в учнівському
самоврядуванні, житті школи та громади. Виховання свідомого ставлення
до навчання, розвиток інтересу до знань, пізнавальної активності та культури
розумової праці.
№
з/п
1.

2.

Зміст
Провести предметні тижні /згідно
окремих планів/
Організувати вечори, конкурси, ігри
інтелектуального характеру з
навчальних предметів, брейн-ринги,
ігри „Що? Де? Коли?”

Термін
виконання
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Відповідальні
Вчителі-предметники
Вчителі
Вихователі

8

Організувати відзначення ювілейних
дат визначних людей України і світу,
проводити про них бесіди, випускати
стіннівки.
Проводити засідання навчального
центру
Організація роботи гуртків

Упродовж
навчального
року

Вихователі
Класні керівники

Щосереди

Калашник Л.Б.

Вересень

Організувати чергування учнів по
закладу
Організація та проведення конкурсу
«Учень року»

Вересеньжовтень
Квітеньтравень

8.

Вибори учнівської ради на 2016/2017
навчальний рік

Вересень

9.

Організація роботи молодшої ланки
учнівського самоврядування (1-4-ті
класи)
Підготовка і проведення організаційнотематичних лінійок
Проводити засідання учнівської ради
(підведення підсумків роботи
учнівського самоврядування )
Проводити засідання центрів
учнівського самоврядування
Загальні учнівські збори. Звіт
учнівського самоврядування про роботу
в I семестрі 2016/2017 навчального
року»
Проведення рейдів, конкурсів, операцій
„Кращий учень школи”, „Кращий
щоденник”, „Живи, книго!”, та інші
Загальні учнівські збори. Звіт
учнівського самоврядування про роботу
в IІ семестрі 2016/2017 навчального
року»

Вересень

Калашник Л.Б.,
Черниш І.В.
Вчителі
Звенигородська І.В
Черниш І.В.
Калашник Л.Б.
Черниш І.В.
Звенигородська І.В.
Звенигородська І.В
Черниш І.В.
Класні керівники
Звенигородська І.В
Черниш І.В.

3.

4.
5.

6.
7.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Щопонеділка
2 -4 понеділок
місяця
Щоп’ятниці
Січень

Упродовж
навчального
року
Травень

Черниш І.В.
Звенигородська І.В
Начальники центрів
Звенигородська І.В
Консультанти
Начальники центрів
Консультанти
Учнівська рада
Звенигородська І.В
Черниш І.В.
Учнівська рада
Звенигородська І.В
Учнівська рада
Звенигородська І.В

Напрямок : формування здорового способу життя.
Мета: Забезпечення повноцінного фізичного розвитку вихованців, охорона та
зміцнення їхнього здоров’я. Прищеплення норм здорового способу життя.
№
з/п
1.

2.

Зміст
Проводити бесіди про значення
фізкультури і спорту для фізичного
здоров’я людини
Проводити бесіди, практичні заняття,

Термін
виконання
Упродовж
навчального
року
п/року 2-4

Відповідальні
Вихователі
Скляр В.В.
Вихователі
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ігри-тренінги , вікторини тощо із
санітарії та гігієни
Проводити бесіди, практичні заняття,
ігри-тренінги , вікторини тощо щодо
пропаганди здорового способу життя.
Організувати в закладі роботу
спортивних гуртків: «Волейбол»,
«Теніс» та залучити до них учнів
Приймати участь в районних змаганнях
з тенісу та волейболу
Проводити бесіди про шкідливий вплив
на здоров’я людини алкоголю, тютюну,
наркотиків. Вести пропаганду медичних
знань.
Організувати зустрічі з лікарями різних
фахів з метою просвітницької роботи
вихованців закладу
Організувати змістовний відпочинок
для учнів, проводити тематичні вечори,
конкурси (згідно окремого плану)
Провести тематичні тижні:
- тиждень безпеки дорожнього руху
- тиждень «За здоровий спосіб життя»
- тиждень безпеки життєдіяльності
Організувати цикл бесід щодо
запобігання випадків дитячого
травматизму
Проводити змагання, вікторини,
конкурси на знання учнями правил
дорожнього руху, правил
протипожежної безпеки тощо.
Організувати роботу «Юних
інспекторів дорожнього руху» та
«Дружини юних пожежних»

вівторок
місяця
п/року 1-3
вівторок
місяця
Вересень

Вихователі
Класні керівники
Керівники
гуртків, вихователі

Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Вчителі , керівники
спортивних гуртків

Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Єфіменко Ю.В.
Діхтяр Н.В.
Черниш І.В.
Вихователі, класні
керівники

Щоп’ятниці

Вихователі

Упродовж
навчального
року

Звенигородська І.В

Вересень

Звенигородська І.В

Вихователі,
медпрацівники школи

Черниш І.В.
Звенигородська І.В
Калашник Ю.О.

Ціннісне ставлення особистості до сім’ї , родини, людей.
Напрямок: морально-етичне виховання, родинно-сімейне виховання.
Мета:

Виховання моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості,

справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги,
товариськості,

співпереживання,

щедрості,

поваги

до

особистості)

здатності враховувати думку інших людей; адекватно оцінювати власні
вчинки та вчинки інших; виховання уміння та навичок підтримки та
збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язуван ня
конфліктів.

Виховання

особистих,

родинних,

громадянських,
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національних та загальнолюдських цінностей;

ідеалів сім’ї, родини,

відносин в колективі.
№
з/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Зміст
Проводити бесіди, практичні заняття, ігритренінги , вікторини морально-етичної
тематики
Проводити бесіди, практичні заняття, ігритренінги , вікторини тощо з родинносімейного виховання
Провести «Тиждень родинно-сімейного
виховання»
Організувати і провести серед вихованців цикл
тренінгів, бесід, лекцій з родинно-сімейного
виховання
Провести в класах зустрічі з працівниками
районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
Організувати обговорення телепередач , статей
на теми родинно-сімейного виховання

Термін
виконання
п/року
1-3 четвер
місяця
п/року 2-4
понеділок
місяця
Травень
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Відповідальні
Вихователі
Вихователі
Черниш І.В.
Вихователі
Старець Т.В.
Вихователі
Класні
керівники
Вихователі
Класні
керівники

Ціннісне ставлення особистості до праці
Напрямок : трудове виховання, профорієнтаційна робота
Мета: Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого
господаря. Підготовка до свідомого вибору професії, визначення свого місця у
суспільстві.

Формування навичок колективної трудової діяльності;

позитивно-емоційного ставлення до праці як до форми буття і способу
самореалізації особистості.
№
з/п
1.

2.

Зміст

Відповідальні

Проводити трудові десанти по впорядкуванню
території та приміщень закладу
а) прибирання закріплених ділянок
б) генеральне прибирання спалень
Організувати учнів на трудову діяльність:
- виготовлення годівниць для птахів;

Щочетверга
Щовівторка

- виготовлення шпаківень

Груденьлютий
Упродовж
навчального
року
Березень

Проводити бесіди, практичні заняття, ігри-

Упродовж

- догляд за кімнатними квітами

3.

Термін
виконання

Вихователі
Вихователі
Вихователі
Вихователі
Вихователі
Класні керівники
Вихователі
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тренінги , вікторини тощо з трудового та
профорієнтаційного виховання

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

навчального
року
1-3 понеділок
місяця
Організувати роботу «книжкової лікарні»,
Упродовж
проводити рейди-огляди стану збереження
навчального
підручників
року
Організувати виставки творчих робіт учнів
Упродовж
навчального
року
Провести тестування учнів на профпридатність Упродовж
навчального
року
Організувати та провести тиждень трудового
Вересень
виховання та профорієнтації
Організувати та провести профорієнтаційні
екскурсії на підприємства Н.Водолаги та
області.
Проводити зустрічі учнів старших класів з
представниками навчальних закладів
м. Харкова
Організувати та провести зустрічі учнів
старших класів з представниками районної та
обласної служби зайнятості

Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року

Меренкова Н.В
Керівники гуртків
Класні керівники
Старець Т.В.
Соціальний
педагог
Черниш І.В.
Соціальний
педагог
Старець Т.В.
Вихователі
Класні керівники
Соціальний
педагог
Черниш І.В.
Соціальний
педагог
Черниш І.В.

Ціннісне ставлення особистості до природи.
Напрямок: екологічне виховання, природоохоронна робота.
Мета: Формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з
природою. Прищеплювати бажання берегти і примножувати оточуючу красу.
№
п/п
1.

Зміст
Організувати та провести
природоохоронні акції:
 «Шкільне подвір’я»

Термін
виконання



«Подаруй школі квітку»



«Годівниці для птахів»

Упродовж
навчального
року
Вересеньжовтень
Грудень-лютий



«Шкільний сад»

Березень



«Домівки для птахів»



«Різнобарвний квітник»

Лютийберезень
Квітеньтравень

Відповідальні

Учнівська рада
Звенигородська І.В
Учнівська рада
Учнівська рада
Звенигородська І.В
Учнівська рада
Звенигородська І.В
Учнівська рада
Звенигородська І.В
Учнівська рада
Звенигородська І.В
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«Мурашник»

2.

Проводити бесіди, практичні заняття,
ігри-тренінги , вікторини екологічної
тематики.

3.

Провести декаду екологічних знань та
акцію «Чисте довкілля»
Організація зустрічей з працівниками
екологічних служб району

4.

Травень
Упродовж
навчального
року
1-3 п’ятниця
місяця
Квітень травень
Упродовж
навчального
року

Учнівська рада
Звенигородська І.В
Вихователі
Класні керівники

Черниш І.В.
Коротецький В.П.
Вихователі
Класні керівники

Ціннісне ставлення особистості до мистецтва
Напрямок: естетичне виховання, організація дозвілля вихованців.
Мета: Забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості.
Виховання здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно
розуміти мистецтво; здатності висловлювати власне ставлення

до

мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері; організація змістовного
дозвілля вихованців.
№
з/п
1.

2.

Зміст
Організувати змістовний відпочинок для
учнів, проводити тематичні вечори,
конкурси, дискотеки (згідно окремого
плану)
Колективне читання та обговорення творів
літератури та мистецтва

3.

Проводити бесіди, вікторини, лекторії ,
конкурси естетичного напрямку.

4.

Участь в обласних, районних,
республіканських конкурсах дитячої
творчості
Організація поїздок до музеїв, картинної
галереї, театрів, концертних залів м.
Харкова
Організувати та провести тиждень
естетичного виховання
Організація на базі закладу концертних
виступів вихованців районної школи
мистецтв та вихованців районного будинку
дитячої та юнацької творчості.

5.

7.
8.

Термін
виконання
Упродовж
навчального
року
Постійно
Упродовж
навчального
року
2-4 четвер
місяця
Упродовж
навчального
року
Упродовж
навчального
року
Квітень
Упродовж
навчального
року

Відповідальні
Черниш І.В.
Звенигородська І.В
Меренкова Н.В.
Вихователі
Класні керівники
Вихователеві

Звенигородська І.В
Керівники гуртків
Вихователі
Класні керівники
Черниш І.В.
Жукова І.К.
Черниш І.В.
Звенигородська І.В
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Додаток 2 до наказу
КЗ «Нововодолазький СНВК»
30.08.2016 № 179
ПЛАН ЗАХОДІВ
Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний
комплекс» Харківської обласної ради щодо реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді, Регіональної програми військовопатріотичного виховання молоді
№
з/п
1.

Термін
виконання
Проведення
тематичних заходів, Постійно
спрямованих на увічнення безсмертного
подвигу народу у Другій світовій війні, за
участю
представників
ветеранських
організацій, учасників бойових дій.

2.

Проведення
навчально-тематичних Постійно
автобусних екскурсій за маршрутами:
«Меморіали Харкова (Дробицький Яр –
Лісопарк – висота Маршала І.С. Конєва)»,
«Соколово –Таранівка», музей – діорама
воїнів-інтернаціоналістів (м. Харків, вул.
Юр`ївська, 7)

Вихователі
Класні керівники

3.

Використовувати на заняттях фізичної
культури, позаурочний час ураїнські
народні ігри, зокрема, «Високий дуб»,
«Чаклун», «Хлібчик» та ін.
Проводити бесіди, практичні заняття, ігритренінги , вікторини з національнопатріотичного виховання учнів
(вихованців)
Провести тиждень української писемності
та мови, декаду громадянського виховання,
тиждень історії, Шевченківські дня
Організувати зустрічі з поетами та
письменниками рідного краю
Організувати обговорення телепередач,
статей на теми національно-патріотичного,
військово-патріотичного виховання
Організувати в класах проведення конкурсів
вікторин з історії України
Знайомити учнів з історією народних свят і
обрядів.
Організувати проведення
спільних із
військовими
вищими
навчальними
закладами виїзних заходів,
як форм
практичних занять, за програмою предмета
«Захист Вітчизни»

Вчителі фізичної
культури
Вихователі
Класні керівники
Вихователі

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Зміст

Постійно

п/року 1-3
середа місяця
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно

Відповідальні
Калашник Л.Б.
Черниш І.В.
Вихователі
Класні керівники

Калашник Л.Б.
Курило О.А.
Черниш І.В.
Вихователі
Класні керівники
Вихователі
Класні керівники
Вихователі
Класні керівники
Вихователі
Класні керівники
Калашник Л.Б.
Романов С.О.
Руденко О.Я.
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Проведення
тематичних
заходів, Постійно
присвячених пам’яті загиблих, які віддали
своє життя за незалежність і територіальну
цілісність України, проявили героїзм у
бойових
діях
під
час
проведення
антитерористичної операції на Сході
України
Проведення триденних навчально-польових Травень
зборів,
військово-спортивного
свята,
присвяченого
закінченню
вивчення
предмета «Захист Вітчизни»

Звенигородська І.В.
Вихователі
Класні керівники

13.

Участь в районному та обласних етапах Постійно
Всеукраїнських історико-краєзнавчих акцій
(експедицій) учнівської молоді «Пам’ятати.
Відродити. Зберегти», «Моя Батьківщина –
Україна»

Звенигородська І.В.
Вихователі
Класні керівники

14.

Проведення
шкільного
етапу Жовтень
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Звенигородська І.В.
Скляр В.В.
Руденко О.Я.

15.

Активізувати профорієнтаційну роботу
серед старшокласників на подальшу службу
в Збройних силах України шляхом
проведення конкурсів, вікторин, змагань
тощо
Провести акції «Ми разом» (допомога
пораненим військовим), «З вірою в серці»
(підтримка захисників нашої країни, їхніх
дітей та родин, медичних працівників і
волонтерів, які працюють в зоні АТО)
Проводити тематичні заходи, присвячені
героїчним подвигам українських воїнів,
боротьбі за територіальну цілісність і
незалежність України:
 до утворення Української
Повстанської Армії (14.10.1942 р.);
 до дня Соборності України;
 до святкування дня Гідності та
Свободи
Забезпечити організацію перегляду та
обговорення учнями вітчизняних художніх
і документальних фільмів:

«Між Гітлером і Сталіним.
Україна в ІІ Світовій війні», 2002 рік,
авт. – Святослав Новицький;

«Війна – український рахунок»,
2002 рік, авт. – Сергій Буковський;

«Війна без переможців» 2003 рік,
авт. – Ігор Чижов;

Постійно

Соціальний педагог
Класні керівники
Вихователі

Постійно

Звенигородська І.В.
Вихователі
Класні керівники

Щорічно –

Вихователі
Класні керівники

11.

12.

16.

17.

18.

Калашник Л.Б.
Романов С.О.
Руденко О.Я.

14 жовтня
22 січня
22 листопада
Постійно

Романов С.О.
Вихователі
Класні керівники
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19.

20.

21.

«ОУН-УПА: війна на два
фронти», 2006 рік, авт. – Андрій
Санченко;

«УПА. Третя сила», 2007 рік, авт.
– Сергій Братішко, Віталій Загоруйко;

«1377 спалених заживо», 2009
рік, авт. – Іван Кравчишин;

«Поводир», 2014 рік, авт. –
О.Г.Санін тощо
Проводити раз на рік фестивалі
патріотичної пісні; святкування Дня
Примирення, Дня Збройних Сил України,
Дня призовника, захисника Вітчизни,
відзначення дня пам'яті Героїв Крут
Активізувати рух волонтерської допомоги
(акції, проекти)
Проводити урок мужності і милосердя під
девізом «Борімося – поборемо!», залучивши
до його проведення учасників бойових дій
на Сході країни, представників
волонтерських організацій, ветеранів
минулих воєн, дисидентського руху,
активних учасників Революції Гідності,
членів сімей Героїв Небесної Сотні та
полеглих бійців АТО

Постійно

Постійно

Щорічно
1 вересня

Черниш І.В.
Звенигородська І.В
Жукова І.К.
Класні керівники
Вихователі
Звенигородська І.В.
Руденко О.Я.
Вихователі
Класні керівники
Класні керівники
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Додаток 3 до наказу
КЗ «Нововодолазький СНВК»
30.08.2016 № 179
Єдині дні виховної роботи у Комунальному закладі «Нововодолазький
санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради
2016/2017 навчальний рік
День тижня
Понеділок

Вівторок

1–3

Напрямки роботи
Трудове виховання.
Профорієнтаційна робота.

2-4
1-3
понеділок

Родинно – сімейне виховання.
Засідання ради учнівського
самоврядування

щопонеділка
о 8.10
1–3

Загальношкільна лінійка

Середа

2–4
1–3

Четвер

2–4
щосереди
о 8.10
1–3

Формування здорового способу
життя. Превентивне виховання.
Санітарія та гігієна
Національно – патріотичне
виховання
Правове виховання.
Інформаційно – пізнавальні
хвилини
Морально – етичне виховання.

2–4

Художньо – естетичне виховання.

1-3

Загальношкільні виховні заходи.
Відкриті виховні заходи.
Екологічне виховання

П’ятниця

2-4
щоп’ятниці

Заходи по запобіганню дитячого
травматизму
Робота з активом класу. Робота з
батьками
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З наказом від 30.08.2016 № 179 ознайомлені:
Черниш І.В.
Калашник Л.Б.
Звенигородська І.В.
Жукова І.К.
Старець Т.В.
Антоненко О.І.
Атанасова Т.Г.
Білашко В.М.
Водолажченко Т.В.
Клочко В.М.
Губа Т.А.
Курило О.А.
Лютко О.М.
Мерчанська Л.В.
Орда І.Г.
Панченко Л.Є.
Петрашкевич Т.Р.
Руденко О.Я.
Скляр І.І.
Щербак І.Б.
Романов С.О.
Буклей С.І.
Федоренко Г.Г.
Семенюра Л.П.
Кассич Л.А.
Васільєва О.О.

