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         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 ІΙ 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». 

Реалізація даної теми відбувалася за пріоритетними напрямками: 

формування фізично здорової та духовно багатої особистості; впровадження в  

суспільну свідомість переваг здорового способу життя; виховання в учнів 
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національної свідомості, поваги до героїчного історичного минулого народу; 

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. 

         Педагогічними працівниками навчального закладу на достатньому рівні 

організовано позаурочну навчально-виховну роботу.   

          Проведено ґрунтовну роботу з відзначення 72-ї річниці Перемоги у 

Другій світові війні 1939-1945 років, а саме: організація  виставки художньої, 

історичної літератури «Їх подвиг безсмертний», демонстрація  документальних 

фільмів   «Тих днів не змеркне слава», презентація виставки фотодокументів та 

архівних документів,  упорядкування місць поховань воїнів  «Пам'ять серця». 

Вихователями та класними керівниками проведено  години спілкування:   

«Незгасимий вогонь Перемоги»,  «Ціна перемоги, ціна життя»,  «Тільки пам'ять 

не сивіє», «Тих днів не змеркне слава»,  «8 травня – День пам’яті та 

примирення», «9 травня – День Перемоги над нацизмом», «Герої 

Нововодолажчини у роки Другої світової війни»,   «Пам'ять живе у наших 

серця вічно»;  краєзнавчі екскурсії:  «Висота маршала І.С.Конєва»,  «Наше 

селище у роки Другої світової війни»,   до Пам’ятника невідомому солдату,        

Знам'янський краєзнавчий музей, «Партизанський загін під командуванням  

С.О.Либи».  

          Учні 5-9-х, 11-го класів продовжили роботу  над проектами «Історія моєї 

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

безсмертя», «Куточок бойової слави». 

     На високому рівні проведено свято патріотичної пісні «Перемого, свята 

Перемого!» (педагог-організатор Звенигородська І.В., Жукова І.К.,  вихователі 

5-11-х класів),    народознавче  свято «Коса – дівоча краса» (вихователь 5-го 

класу Білашко В.М.).     
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    На достатньому  рівні проведено тематичні свята: «З родини йде життя 

людини» (вихователь 1-го класу Клочко В.М.),  «Хліб – усьому голова» 

(вихователь 4-го класу Біленська О.О.).; «У вишивці світ жіночої душі»  

(вихователь 8-го класу Мерчанська Л.В.).   

           З метою національно-патріотичного виховання  учнів (вихованців),    

проведено заходи: тиждень громадянського виховання «Моя країна - Україна!»;   

участь у фестивалі  традиційної  народної культури Слобожанщини “Кроковеє 

коло”, ІІ обласному святі-фестивалі «Щедрий вечір». Вихователі та класні 

керівники провели для учнів урок Соборності «Єднання заради Незалежності»; 

тематичну лінійку  «Соборна мати – Україна одна на всіх, як оберіг», години 

спілкування  «Мій рідний край – моя історія жива!»,  «Людина з друзями – степ 

із квітами, а людина без друзів – жменя попелу!»,  «Україно, серце моє, 

ненько…»;  бесіду-гру «Стежками рідного селища», засідання «круглого столу» 

«Україна пам’ятає, світ визнає»,  бесіду-гру  «Світ української вишивки»,  

брейн-ринг «Знавці української державності»,  вікторину «В моєму серці 

Україна»,  відео-урок з подальшим обговоренням "Шлях до незалежності",  

поетичні хвилини «Земля квітуча, не руїна, порібна людям, як душа!».    

         У ІІ півріччі 2016/2017 навчального року проведено зустріч учнів 1-9-х 

класів  з учасниками АТО:  Романовим Артемом Сергійовичем, Коротецьким 

Вадимом Петровичем, Нечитайлом Романом Федоровичем.  В лютому 2017 

року учні 9-го класу відвідали інформаційно-виставочний центр у 

Харківському національному академічному театрі опери та балету імені 

Миколи Лисенка, де ознайомилися з виставкою ˮЯкби не війна“. Виставка    

організована Харківською обласною громадською організацією ˮСпілка 

ветеранів АТО“.  

        До Дня  українського добровольця в закладі проведено години спілкування 

«14 березня – День тих, хто перший став на захист незалежності держави» (Про 

масові акції громадського протесту, що відбувалися у листопаді 2013 року – 

лютому 2014 року в Україні, та про участь у них добровольчих формувань),  

«Вшановуємо захисників територіальної цілісності України», «Історія 
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добровільних формувань», «Хто такі Українські добровольці»; учні 3, 4  та 5-го 

класів відвідали тематично-патріотичну виставку «Мужні герої славної 

України».  

         Учні 1-9-х, 11-го класів, педагогічні працівники закладу  взяли участь в ІІ-

й Всеукраїнській благодійній акції «Допоможемо Бійцям АТО на передовій». 

    Продовжується робота по облаштуванню музейної  кімнати «Українська 

світлиця». Проведено опис експонатів, підготовлено учнів-екскурсоводів.   

          Упродовж   ІІ семестру 2016/2017 навчального року  в  закладі проведено 

заходи з морального, художньо-естетичного виховання, спрямовані на розвиток 

в учнівської молоді почуття моралі, міцних переконань, формування 

різнобічних духовних потреб та інтересів. У навчальному закладі наявний 

куточок народознавства, постійно функціонують тематичні виставки дитячої 

творчості «Барвиста вишиванка», «Наша творчість тобі, Україно»,  «Люблю 

тебе, мій рідний краю!»,   «Великодня писанка»    та інші. 

              Розвиток  творчих здібностей, індивідуальних можливостей і 

обдарувань учнів здійснюється через роботу мережі 13-ти  гуртків 

(фізкультурно-спортивного напрямку – 3; науково-технічного – 1;   художньо-

естетичного – 8; військово-патріотичного – 1).  Позашкільною освітою 

охоплено 100% учнів (вихованців). 

            Однією із ефективних форм  позаурочної навчально-виховної роботи  є    

туризм, краєзнавство та екскурсійна діяльність.  Упродовж ІІ семестру  

2016/2017 навчального  року  проведено  екскурсії по Нововодолазькому 

району та Харківській області, музеїв міста Харкова, хлібозаводу «Кулиничі», 

краєзнавчого музею села Знам’янка  та ін. Організовано та проведено збірну 

екскурсію за маршрутом: «Гоголеве-Сорочинці-Миргород». 

           На достатньому рівні організовано роботу учнівського самоврядування.   

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

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

інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?»;  природоохоронні акції. 
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           З метою   визначення результативності виховної роботи   проведено  

дослідження рівня вихованості учнів. За результатами моніторингу, у ІІ 

семестрі 2016/2017 навчального року   високий рівень вихованості  становить 

32%, що на 4% вище за показник   на початок навчального  року; достатній  

рівень   становить 50%,    що на 4% нижче за показник   на початок  

навчального  року;  середній  рівень   становить 18%,    що на  1% вище  за 

показник  на початок навчального  року;  низький   рівень   становить 0 %,    

проти    1%  на початок навчального  року. 

         Моніторинг   показав, що високі показники вихованості в учнів 4-го,   6-го  

і 1-го класів.  Достатній рівень  вихованості    в учнів 2-го,  3-го, 5-го, 9-го, 11-

го  класів.  Це свідчить про ефективну роботу щодо формування в учнів  

загальновизначенних цінностей та якостей особистості й високий професійний 

рівень педагогів.   Середній рівень вихованості мають 58% учнів 8-го   класу та 

45% учнів 7-го класу.     

       Упродовж  IІ семестру 2016/2017 навчального року виховна робота 

проводилась систематично, відповідно до  плану роботи закладу та планів 

роботи вихователів і класних керівників. Заплановані заходи проведено, план 

виховної роботи на IІ семестр 2016/2017 навчального року  виконано в повному 

обсязі. 

 У зв'язку  з вищезазначеним  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Рівень  виховної   роботи  у  2016/2017 навчальному   році  вважати 

достатнім. 

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

2.1.Визначити пріоритетні напрямки виховної роботи та розробити 

першочергові  заходи з виконання пріоритетних завдань закладу на 2017/2018  

навчальний рік. 

До 25.08.2017 
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2.2. Забезпечити проведення  семінарів з питань удосконалення системи 

виховної роботи для класних керівників, вихователів;  підтримки, заохочення і 

розповсюдження кращого педагогічного досвіду.  

                                            Упродовж  2017/2018 навчального року 

2.3. Передбачити проведення у навчальному закладі заходів та свят, 

спрямованих на  відродження кращих духовних надбань українського народу, 

розвитку і підтримки традицій вшанування сімейних цінностей.                                                                                           

             Упродовж  2017/2018 навчального року 

3. Вихователям та класним керівникам: 

3.1. Продовжувати удосконалювати уміння щодо відпрацювання послідовних 

логічних виховних дій з питань засвоєння учнями основних життєвих 

цінностей,   орієнтуючись на  «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України» 

  Постійно  

3.2. Удосконалити роботу з питань національно-патріотичного  виховання учнів 

шляхом впровадження у виховний процес форм роботи, пов´язаних з 

вивченням історії рідного краю і народу (історичне краєзнавство, 

українознавство), архівно-пошуковою роботою, екскурсіями  до музеїв, 

зустрічами з ветеранами війни, родичами загиблих захисників Вітчизни.    

Упродовж  2017/2018 навчального року  

3.3.  Врахувати результати моніторингу рівня вихованості учнів при визначенні 

пріоритетних напрямків роботи і складання плану роботи класу (групи) на 

2017/2018 навчальний рік. 

До 01.09.2017 

4. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                              С.Ю.Єрмаков 

Черииш   
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