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         Виховна  робота в  закладі  будується  відповідно до  чинних нормативно-

правових  та законодавчих  документів,  що регламентують  здійснення 

виховного процесу, плану закладу на 2018/2019 навчальний рік.   

         У ІΙ семестрі 2018/2019 навчального року педагогічний колектив  закладу    

продовжив 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». 

 Реалізуючи цю тему, педагоги закладу використовували різноманітні 

форми та методи.  

          Проведено ґрунтовну роботу з відзначення 74-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.   Вихователями та класними керівниками проведено  

години спілкування: «Герої Нововодолажчини. Наші земляки у роки Другої 

світової війни»,  «8 травня – День пам’яті та примирення»,  «9 травня – День 

Перемоги над нацизмом»; урок мужності «Перемога, свята перемога!»; 

відеолекторій «Жінки у Другій світовій війні»;  конкурс творів-привітань «Була 
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віна»; колективна творча справа  «Хай буде мир! Хай більше не горить у пеклі 

війни твоє життя, людино!»;  конкурс стріт-арт «Ми за мир в країні нашій 

нині»; конкурс малюнків «Коли мовчать гармати»; екскурсії:  «Наше селище у 

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

екскурсія «Київ у роки Другої світової війни» 

  На високому рівні проведено свято «Віршами про війну» (педагог-

організатор Звенигородська І.В., Жукова І.К.,  вихователі 5-10-х класів),    

театралізоване дійство «Вогонь буває різним» (вихователь 6-го класу Білашко 

В.М.), екологічна вистава «Рукавичка» (вихователь 3-го класу Клочко В.М.); На 

достатньому  рівні проведено свято «Я горджуся своєю родиною» (вихователь 

1-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».  Вихователі та класні керівники провели для учнів урок Соборності 

«Єднання заради Незалежності»;   години спілкування   «Соборна, вільна, рідна 

Україна!»,   «Любове моя, Україно!»,   «Нехай не розмежованою залишається 

навіки!»; засідання «круглого столу» на тему: «Держава починається з нас!»; 

диспут «Вітчизна – це не хтось і десь, я  - теж Вітчизна!»; вікторини 

«Дивовижна Україна»  та  «Знавці української державності». Вчителі історії 

Романов С.О. та Семенюра Л.П. організували для учнів 8-11-х класів  перегляд   

документальних фільмів, які відображають події Української революції 1917 – 

1921 років ("Акт Злуки: відтворення історичної правди", "Свято Злуки. 

Політика пам’яті", «Хроніки української революції", «Герої України. Крути. 

Перша Незалежність"). 

  Для вихованців дошкільного підрозділу проведено тематичні заходи:  

бесіда  «Державні символи України»,  інтелектуальна розвага «Україна – наша 

Батьківщина!» (Шеховцова Я.С., Белебеха А.М.), складання розповіді за 

картиною «Моя країна – Україна»  (Лиманська Ю.С., Черевань Н.О.).    
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          Упродовж   ІІ семестру 2018/2019  навчального року  в  закладі проведено 

заходи з родинно-сімейного, морального, художньо-естетичного виховання, 

спрямовані на розвиток в учнівської молоді почуття моралі, міцних переконань, 

формування різнобічних духовних потреб та інтересів. З метою  виховання в 

учнів 1-11-х класів особистих, родинних, громадянських, національних та 

загальнолюдських цінностей, ідеалів сім’ї, родини, проведено тиждень 

родинно-сімейного виховання «Моя родина – України краплина». В рамках 

тематичного тижня організовано та проведено години спілкування: «Міцна 

родина – багата Україна»,  «Родинне виховання: заповіді ввічливості та добра»,  

«Коли співає мама навесні»,  «Родинне виховання: заповіді ввічливості та 

добра», «З родини йде життя людини»; презентацію фотовиставки «Моя сім’я»; 

родинне свято   «Масляна, масляна, яка ти красная»; диспут  «Сім’я як джерело 

культури»;  засідання «круглого столу» «Сімейне  інтерв’ю»;   заняття з 

елементами тренінгу «Як створити міцну і щасливу сім’ю?»                 

У закладі  постійно функціонують тематичні виставки дитячої творчості 

«Барвиста вишиванка», «Наша творчість тобі, Україно»,  «Люблю тебе, мій 

рідний краю!» та інші. 

Розвиток  творчих здібностей, індивідуальних можливостей і обдарувань 

учнів здійснюється через роботу гуртків та участь в районних, обласних, 

Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та фестивалях: 

-  учні 2-го класу в складі ансамблю танцю «Пролісок» 

Нововодолазького БДЮТ Нововодолазької селищної ради отримали 

диплом І ступеня Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої 

творчості «Юні таланти» та посіли І-е місце  у Міжнародному 

хореографічному фестивалі-конкурсі національних культур « 

SUNFLOWER-FEST"; 

-  танцювальний колектив 8-го класу  «Тандем» став Лауреатом 

районного конкурсу «Зоряні мрії» і здобули першість серед 

танцювальних колективів у номінації  13-14 років; 
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-  учениця 6-го класу  Мощенко Злата здобула перемогу в районному 

конкурсі   «Зоряні мрії» у номінації «вокал»; 

-  7 учнів 7-го класу отримали дипломи I,II,III ступеня  Всеукраїнського 

онлайн - конкурсу «Зимові свята в традиціях нашого народу»; 

-  в обласній виставці-конкурсі дитячих творчих робіт «Мій біль- 

Афганістан» учениця 6-го класу Буклей Валерія зайняла ІІ місце, 

учениця 8-го класу Дегтяренко Альбіна – ІІІ місце;  

- 16 учнів  6-го класу посіли І місця в Всеукраїнських конкурсах «Садок 

вишневий коло хати» та «Зимові свята в традиціях нашого народу»; 

- 14 учнів  6-го класу посіли І місця в конкурсі «Екологічна 

грамотність», «Безпечний Інтернет»; 

- учень 6-го класу Пономаренко Святослав виборов ІІ місце в 

районному  турнірі  по самбо; 

-  учениця 6-го класу Сова Дарина  здобула ІІ місце в районному  турнірі 

з дзю-до.  

Учні закладу стали учасниками XVІІ Відкритого фестивалю традиційної 

народної культури «Кроковеє коло», обласного фестивалю «Весняні 

посмішки», I фестивалю з фольклору «Євро Фольк-Слобожанщина 2018», І 

національного чемпіонату України з фольклору  «EURO FOLK-ХАРКІВ 2018», 

конкурсу «Молоді таланти Харківщини»,  фестивалю хореографічного 

мистецтва ,,Танцюй краще, ніж я!", конкурсу дитячої творчості «Великоднє 

різнобарв’я», обласному конкурсі «Радість відкриття» та  обласному 

художньому конкурсі дитячих робіт «Книга добра». Голова учнівського 

самоврядування Коротецька Поліна прийняла участь у німецько-українському 

проекті «Школа лідерів». 

            Однією із ефективних форм  позаурочної навчально-виховної роботи  є    

туризм, краєзнавство та екскурсійна діяльність.  Упродовж ІІ семестру  

2018/2019 навчального  року  проведено  екскурсії по Нововодолазькому 

району та Харківській області.  Організовано та проведено збірну екскурсію до 

Канева. 
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           На достатньому рівні працювало учнівське самоврядування.   Упродовж 

ІІ семестру 2018/2019 навчального року за сприяння учнівської ради   

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

природоохоронні акції. 

З метою визначення результативності виховної роботи проведено  

дослідження рівня вихованості учнів.  За результатами моніторингу, у ІІ 

семестрі 2018/2019 навчального року високий рівень вихованості  становить 

28%, що на 1% вище за показник на початок навчального  року; достатній  

рівень   становить 55%,    що на 2% вище за показник   на початок  навчального  

року;  середній  рівень   становить 17%, що на  2,5% нижче за показник  на 

початок навчального  року;  низький   рівень   становить 0 %,    проти    0,5%  на 

початок навчального  року. 

        Упродовж  IІ семестру 2018/2019 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 2018/2019 навчального року  виконано в повному 

обсязі. 

 У зв'язку  з вищезазначеним  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Рівень  виховної   роботи  у  2018/2019 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 2019/2020  

навчальний рік. 

До 29.08.2019 

2.2. Забезпечити проведення  семінарів з питань удосконалення системи 

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

розповсюдження кращого педагогічного досвіду.  
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                                            Упродовж  2019/2020 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  2019/2020 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», Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України  від 16.06.2015  № 641.   

  Постійно  

3.2. Продовжити роботу з питань національно-патріотичного  виховання учнів 

шляхом впровадження  в освітній 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  2019/2020 навчального року  

3.3.  Врахувати результати моніторингу рівня вихованості учнів при визначенні 

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

2019/2020 навчальний рік. 

До 01.09.2019 

4. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                              С.Ю.Єрмаков 

Черииш   
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