
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 

29.05.2020 смт Нова Водолага № 78 

 

Про підсумки виховної роботи у  

2019/2020 навчальному році  

 

  

У 2019/2020  навчальному році 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». 

Виховна  робота проводилася відповідно до плану роботи закладу,   

перспективних планів роботи  педагогів та орієнтувалася  на Концепцію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді (нова редакція), 

концепцію «Нової української школи», Стратегію національно-патріотичного 

виховання, затверджену Указом Президента України від 18.05.2019 № 

286/2019, Основні орієнтири виховання.  

Плани роботи охоплюють всі напрямки виховання: національно - 

патріотичне, громадянське, родинно-сімейне, правове, морально-етичне, 

художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у 

себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні та обласні  

заходи.  

 Вихователі та класні керівники практикують  різноманітні  форми  роботи.  

Упродовж  2019/2020 навчального року на високому рівні проведено традиційні  

загальношкільні свята: «День знань»,   «Зірки освіти»,  «День Святого 
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Миколая», «День народження школи» (педагог-організатор Звенигородська 

І.В., керівник музичного гуртка Жукова І.К.),  гра-подорож «Твій друг – 

дорожній рух» (Клочко В.М.),  свято книги  «Книга вчить, як на світі жить» 

(Мерчанська Л.В.), свято  «У пошуках чарівної палички» (Щербак І.Б.),  вистава 

«Білосніжка та семеро гномів»   (Свид О.І.), свято «Бал у королівстві 

ввічливості» (Кассич Л.А.), акція  «Ми не зганьбили славу наших предків» 

(Петрашкевич Т.Р.) 

            З метою національно-патріотичного виховання проведено тематичні 

заходи: Вахта пам’яті «Через роки, через віки», декада національно-

патріотичного виховання «З Україною в серці», тиждень української 

писемності та мови «Наша мова солов'їна», тиждень історії «Без минулого 

немає майбутнього».   Вихователями та класними керівниками проведено     

години спілкування до Дня захисника України, Міжнародного Дня громадян 

похилого віку,  76-ї річниці визволення України від нацистських загарбників,   

Дня пам’яті жертв голодоморів; конкурси  малюнків  «Моя  земля, моя 

Харківщина, моя Україна!», «Є у нас одна країна, то прекрасна Україна!»; 

військово-патріотичну гру «Сокіл-Джура»; квест-гру «Золото Отамана».   

 Однією із ефективних форм  позаурочної навчально-виховної роботи  є    

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

рівні.   Упродовж    2019/2020 навчального  року  проведено 35 екскурсій. За 

напрямками це -  краєзнавчі, екологічні, профорієнтаційні,  екскурсії щодо 

організації змістовного дозвілля та естетичного виховання учнів.    

У вересні   2019 року проведено збірну краєзнавчу екскурсію до міста Батурин, 

Чернігівської області (резиденція гетьмана Розумовського).  Організувала 

поїздку вихователь 9-го класу Петрашкевич Т.Р. 

Розвиток  творчих здібностей, індивідуальних можливостей і обдарувань 

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

Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та фестивалях.  
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Учні 1-го класу Гуріна Даша і Тиндик Нікіта стали призерами конкурсу 

Олексанра Зімби «Майстерня казок» та проєкту «Розумна абетка- 

кожнійдитині». 

Учні 3-го класу в складі ансамблю танцю «Пролісок» Нововодолазького 

БДЮТ Нововодолазької селищної ради отримали гран-прі конкурсу талантів 

«Лотос надії». Учениця 3-го класу  Синиця Катерина  виборола І місце в 

обласному конкурсі колажів «Діти про енергетику-2019».   За результатами  

конкурсу   і була нагороджена грамотою та цінним подарунком.  

Учні 4-го класу приймали активну участь  в олімпіадах з предметів 

початкової школи та Республіканському конкурсі дитячої творчості «І сталося 

диво…».    

Є здобутки і в учнів 6-го класу:  Осауленко Поліна отримала грамоту 

Лауреата ІІ ступеню фестивалю-конкурсу «Юний музикант 2020»;  Бондаренко 

Таїсія отримала грамоту за участь у відкритому міжрайонному фестивалі 

військово-патріотичної пісні «На крилах пам'яті» у номінації «Надія 

фестивалю» ; Лиманська Злата виборола І місце у районному конкурсі 

«Майбутнє громади очима дітей» та  ІІІ місце у виставці-конкурсі дитячих 

малюнків «Мій біль – Афганістан».  ;Грамоту гравця ФК «Юність» за значний 

внесок у розвиток спорту, а також за ІІІ місце з міні-футболу отримав учень 6-

го класу Рогач Єгор. 

Учні 7-го класу за 2019/2020 рік встигли прийняти участь у різних 

предметних міжнародних проектах, олімпіадах: Міжнародний конкурс з 

інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2019»; Всеукраїнській 

українознавча гра «Соняшник»; Інтернет-олімпіади «На Урок»;  Всеукраїнський 

конкурс з англійської мови «Гринвіч».  

Учениця 8-го класу Бондаренко К. виборола II місце в обласному 

конкурсі   творчих робіт  «Охорона праці очима дітей».  Дудніченко К., 

Бондаренко К., Іскра В., Базій М., Кошман К., Антонян М., Лютко А. отримали 

подяки за II та III місця за участь в онлайн- конкурсах «Українське 
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народознавство», «Безпека на дорозі», «Основи кібербезпеки» на платформі 

«Всеосвіта». 

 Учні 9-го класу Дегтяренко А., Губеня Т. приймали участь у конкурсі 

малюнків, присвячених Дню бойових дій на територіях інших держав;  конкурсі 

«Лялька- мотанка» Благодійного фонду «Діти-наше майбутнє». 

Дев’ятикласники  прийняли активну участь у конкурсі онлайн-відео до Дня 

Перемоги, до Дня вишиванки та селфі з мамою. Учениця 9-го класу Коротецька 

П. стала учасницею конкурсу-проєкту «Школа успіху» Фонду В.Кличка . 

На достатньому рівні організовано роботу учнівського самоврядування.   

У поточному навчальному році за сприяння учнівської ради   проведено:  

конкурс   «Кращий клас», спортивні змагання з волейболу, тенісу,   благодійну 

ярмарку  екологічні акції «Придбай екосумку – збережи природу» та 

«Допоможи пернатим друзям»,   екскурсію до світлиці для учнів початкової 

ланки та для вихованців дошкільних груп, інтелектуальну гру 

«Найрозумніший», свято  «У ритмі шкільного життя», свято «Усім жінкам 

присвячується», розважальну гру «Хто зверху». Під час карантину шкільний 

парламент продовжив свою роботу дистанційно. Учні закладу взяли участь  у  

Всеукраїнській акції «Подарунок для Пухнастика», фотоконкурсі "Великодній 

кошик", флешмобі «День вишиванки день родоводу», фотомарафоні  «Селфі з 

мамою», флешмобі  «Віршами про війну», флешмобі  «Привітай_матусю» , 

фото-марафоні   «Краєвид з мого вікна», фотоконкурсі «Креативна маска проти 

вірусу», книжковій вікторині, марафоні «Селфі з улюбленцями», конкурсі «Моя 

улюблена книга з дитинства. 

         Упродовж навчального року  проходить конкурс  «Кращий клас». На засіданні 

 шкільного парламенту, в онлайн режимі, визначили   класи-переможці 2019/2020 

 навчального року.   В   номінації  «Спорт-чемпіон»  переміг 10-й клас, 

в номінації «Інтелект майбутнього» - 6 клас, в номінації  «Еколоджі-клас» перемогу здобув  

9 клас, переможцем в номінації  «Інтернет- клас» стали учні 6-го класу, в номінації  

 «Волонтер року»  - 8-й і 9-й класи,  в номінації  «Арт-драйв» - 9-й клас.  
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З метою   визначення результативності виховної роботи   проведено  

дослідження рівня вихованості учнів. За результатами моніторингу, у ІІ 

семестрі 2019/2020 навчального року  високий рівень вихованості  має  39% 

вихованців, що на 3% вище за показник   на початок навчального  року;   

достатній – 52% , що на 2% нижче за показник   на початок навчального  року;  

середній – 9%, що на 1% вище за показник   на початок навчального  року;  

низький – 0 %.  Якісний показник рівня вихованості становить 91%, що на 1% 

вище за показник на початок навчального  року.  

В 2019/2020 навчальному році освітній процес був ускладнений 

карантинними заходами. Педагогічні працівники активно впроваджували 

дистанційні форми освіти.  Робота вихователів під час карантину проводиться 

за такими напрямами: самоосвіта; розміщення інформації в соціальній мережі 

Viber та її обговорення з дітьми і батьками; дистанційна робота в Google 

Classroom; онлайн-зустрічі з учнями на платформі Zoom; індивідуальна та 

групова робота з батьками в соціальній мережі Viber та через мобільний зв'язок.   

У зв'язку  з вищезазначеним  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Рівень  виховної   роботи  у  2019/2020 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 2020/2021  

навчальний рік. 

До 29.08.2020 

2.2. Забезпечити проведення  семінарів з питань удосконалення системи 

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

розповсюдження кращого педагогічного досвіду.  

                                            Упродовж  2020/2021 навчального року 
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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  2020/2021 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  Концепцію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді (нова редакція), концепцію «Нової української школи», 

Стратегію національно-патріотичного виховання, затверджену Указом 

Президента України від 18.05.2019 № 286/2019, Основні орієнтири виховання. 

                                                                                                                         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  2020/2021 навчального року  

3.3.  Врахувати результати моніторингу рівня вихованості учнів при визначенні 

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

2020/2021 навчальний рік. 

До 01.09.2020 

4. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                           С.Ю.Єрмаков 

Черииш 
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З наказом від 29.05.2020 № 78 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.    _______________ 

 Свид О.І. ________________ 

Курило О.А.______________                                        

Буклей С.І.        ____________                                         

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. ______________ 

Щербак І.Б. ________________                                   


