
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

 

28.12.2016 смт Нова Водолага № 282 

 

Про підсумки виховної роботи  у  

І семестрі 2016/2017 навчального року  

 

  

         Виховна  робота в  Комунальному закладі «Нововодолазький санаторний 

навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради (далі – заклад)  

будується  відповідно до  нормативно-правових  та законодавчих  документів,  

що регламентують  здійснення виховного процесу та  здійснюється  з 

урахуванням пріоритетних напрямів  роботи,   вимог 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, 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). 

         У Ι семестрі 2016/2017  навчального року педагогічний колектив  закладу    

здійснював  виховну роботу  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». 

        Заходи, що проходили в рамках  військово-патріотичного, громадянського 

та національно-патріотичного  виховання  були    направлені на формування в 

учнів  патріотизму, національної  та громадянської свідомості.   

http://osvita.ua/doc/files/news/245/24565/Orientir.rar
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          Вихователі та класні керівники використовують у своїй роботі 

різноманітні  форми проведення заходів: години спілкування, усні журнали, 

засідання «круглого столу», диспути, брифінги, рольові ігри, розгляд 

проблемних ситуацій, творчі конкурси тощо. Упродовж І семестру 2016/2017 

навчального року на високому науково-методичному рівні проведено 

загальношкільні свята: «День знань», «Шана, вдячність лише Вам» (до Дня 

працівників освіти, «День Святого Миколая» (педагог-організатор 

Звенигородська І.В.),  «Вареники неліниві» (Федоренко Г.Г.),   «О, мово рідна, 

золота колиско…» (Руденко О.Я.), театралізоване дійство «У гостях у 

Мийдодира» (Петрашкевич Т.Р.)            

            З метою національно-патріотичного виховання проведено ряд 

тематичних заходів: години спілкування «Україна – єдина країна», «Ніхто 

незабутий, ніщо не забуте»,   «Цих днів не змовкне слава»,   «14 жовтня – День 

захисника України»,   «Прийди до серця, Україно, благослови добром мене»,    

«Державні символи України»,     «Усі ми — діти України»,  «Ми всі – єдина 

сім’я», «Збережемо пам'ять про подвиг» (до Дня визволення України від 

нацистських  загарбників),   «Сторінки трагедії Бабиного Яру»(до 75-их 

роковин трагедії Бабиного Яру), «Добро починається з тебе»  (до Міжнародного 

Дня громадян похилого віку, Дня ветерана); «Жнива скорботи» (до Дня пам’яті 

жертв голодоморів), «6 грудня – День Збройних Сил України»;; відеолекторій 

«Партизанський рух в Україні», відеолекторій «Поки горить свіча – не згасне 

пам'ять»;  Вахта Пам’яті «Є пам'ять, якій не буде кінця», декада національно-

патріотичного виховання «Я – українець!», тиждень історії  «Без  минулого –   

немає майбутнього», тиждень української писемності та мови «Бринить-співає 

наша мова, Чарує, тішить і п'янить»;  конкурси  малюнків «Мій дім, моя родина 

— моя  Україна»,   «Моя рідна земля земля, моя Харківщина!»; військово-

патріотична гра «Сокіл-Джура»; квест-гра «Золото Отамана»; випуск 

фотогазети «Це ми! Це моя країна!».  
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Упродовж І семестру 2016/2017 навчального року відбулися тематичні зустрічі 

учнів 1-4-х, 5-7-х, 8-9-х класів з учасниками АТО Романовим А.С., Мартиненко 

О.М., Степаненко В.Л.  

        Продовжено роботу учнів 1-9-х, 11-го класів   над проектами «Історія моєї 

родини в історії України», «Ордени і медалі моєї родини», «Солдати 

безсмертя», «Куточок бойової слави». 

        З метою виховання  ціннісного  ставлення до сім'ї, родини, людей 

проведено  загальношкільні батьківські збори; індивідуальні бесіди з батьками з 

питань виховання успішності, поведінки учнів та ін., надано рекомендації 

батькам щодо методів виховання у сім'ї; обстежено  умови життя дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають у 

малозабезпечених та багатодітних сім'ях.   

          Однією із ефективних форм  позаурочної навчально-виховної роботи  є    

туризм, краєзнавство та екскурсійна діяльність. Ця робота ведеться на високому 

рівні.   Упродовж І семестру 2016/2017 навчального  року  проведено    

екскурсії по Нововодолазькому району та Харківській області.   Проведено 

краєзнавчу екскурсію до м. Дніпро.     

         На достатньому рівні організовано роботу учнівського самоврядування.   

Упродовж І семестру 2016/2017 навчального року за сприяння учнівської ради   

проведено: конкурс «Кращий клас», спортивні змагання з волейболу, 

інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?»,  квест-гру «Розумники й розумниці 

знають мову вулиці», квест «Золото Отамана» та ін.     

          З метою  охоплення учнів (вихованців) різними формами виховної 

роботи, творчого розвитку особистості,   розвитку  індивідуальних 

можливостей і обдарувань,  у навчальному  закладі створено мережу гуртків.  

Всі учні 1-9-х, 11-го класів охоплені позакласною роботою. 

          Упродовж  I семестру 2016/2017 навчального року виховна робота 

проводилась  відповідно до  плану роботи закладу та планів роботи вихователів 

та  класних керівників. Заплановані заходи проведено, план виховної роботи на 

I семестр 2016/2017 навчального року    виконано в повному обсязі. 
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 У зв'язку  з вищезазначеним  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Стан виховної роботи закладу   у  I півріччі   2016/2017 навчального року  

вважати задовільним. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.: 

2.1. Продовжити роботу щодо впровадження нових виховних технологій, 

орієнтуючись на Основні орієнтири виховання, Концепцію національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Регіональну програму військово-

патріотичного виховання молоді. 

Упродовж 2016/2017навчального року  

2.2. Забезпечити виконання плану виховної роботи на ІІ семестр 2016/2017 

навчального року. 

Упродовж  ІІ семестру 2016/2017 навчального року  

2.3. Здійснити аналіз стану виховної роботи у навчальному закладі, виконання 

графіку проведення позакласних заходів за ІІ семестр 2016/2017 навчального 

року. 

До 01.06.2017 

3.Вихователям та класним керівникам, педагогу організатору: 

3.1.  Сприяти активній участі учнів закладу в загальношкільних,    

районних, обласних конкурсах дитячої та юнацької  творчості.  

Протягом II семестру 2016/2017 навчального року.  

3.2. Забезпечити  участь учнів (вихованців) у Всеукраїнських організаційно-

масових заходах, творчих конкурсах патріотичного спрямування 

 Упродовж  2016/2017 навчального року 

3.3.   Забезпечити охоплення вихованців 1-9-х, 11-го класів  екскурсійною 

діяльністю під час канікул, вихідних та святкових днів.  

Протягом II семестру 2016/2017 навчального року.  
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3.4. Забезпечити участь вихованців 1-9-х, 11-го  класів у проведенні тематичних 

тижнів та декад. 

Протягом II семестру 2016/2017 навчального року.  

3.5. Удосконалити роботу з питань родинно-сімейного виховання учнів шляхом 

проведення, спільно з батьками вихованців, родинних свят, конкурсів, вікторин, 

екскурсій тощо. 

Протягом II семестру 2016/2017 навчального року.  

4. Контроль за виконанням даного наказу  покласти на заступника директора             

з  виховної роботи  Черниш І.В. 

 

Директор                                                                                           С.Ю.Єрмаков 

Черииш 
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З наказом від 28.12.2016 № 282  ознайомлені: 

Черниш І.В.______________ 

Звенигородська І.В. _______ 

Клочко В.М.    ____________ 

Панченко Л.Є. ____________                                             

Кассич Л.А.     _____________                                             

Атанасова Т.Г.   ___________                                            

Федоренко Г.Г. ____________                                          

Орда І.Г.    ________________                                          

Біленська О.О. ____________                                         

Лютко О.М.     ____________                                         

Білашко В.М.   ____________                                        

Жукова І.К. _______________ 

Петрашкевич Т.Р. __________ 

Скляр І.І ._________________ 

Семенюра Л.П.  ____________ 

Водолажченко Т.В. _________ 

Мерчанська Л.В. ___________  

Антоненко О.І. _____________ 

Руденко О.Я. ______________ 

Губа Т.А.    ________________  

Щербак І.Б. ________________ 

                                                          


