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Про підсумки виховної діяльності 
за 2017/2018 навчальний рік

На виконання інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, 
Департаменту освіти Харківської обласної державної адміністрації, відділу 
освіти Богодухівської районної державної адміністрації з питань організації 
виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році, школа 
особливу увагу приділяла питанням національно-патріотичного виховання 
підростаючого покоління, превентивного виховання, фізичного виховання, як 
невід’ємної складової превентивної освіти, професійній орієнтації учнів, 
художньо-естетичного виховання в становленні особистості, розвитку знань, 
світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної 
роботи, система виховної роботи школи була спрямована на підвищення рівня 
патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної організації відповідної 
виховної роботи. У виховній роботі з учнями школи використовувалися кращі 
традиції та звичаї українського народу, виховна робота була спланована так, 
щоб допомогти дитині визначити, чим саме її сім’я, школа, вулиця, місто 
найкращі, чому наша країна нам дорога. Одним із результатів у згуртуванні та 
активізації учнівського колективу, в підвищенні активності юних громадян 
стало залучення учнів волонтерського руху. Так став позитивний досвід участі 
школярів у щорічній волонтерівській акції «Україна -  рідний край, ти про неї 
також дбай»

Протягом навчального року учні школи брали участь у шкільних та 
районних заходах, а саме: акція «День юного натураліста», районний етап 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я», районна 
виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж», районна виставка- 
конкурс «Різдвяна писанка», районний етап Всеукраїнського юнацького 
фестивалю «В об’єктиві натураліста», районний етап всеукраїнського 
конкурсу народної української іграшки, районна виставка дитячого малюнку 
«Мій біль -  Афганістан», районна фотовиставка «Територія пригод-2017», 
районна виставка-акція «808 вернісаж», районний відкритий дитячий 
фестиваль підводних зображень «Жива вода -  Дельта», районний етап 
Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого 
мистецтва «Знай і люби свій край», районна виставка-конкурс «Українська



Великодня писанка», районна виставка дитячих малюнків і плакатів 
«Чорнобиль -  довгий слід трагедії»,
районний конкурс дитячого малюнка «Ми пам'ятаємо!» до Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, районний фестиваль патріотичної пісні 
«Війна і пам'ять поколінь», присвячений Естафеті Перемоги.

Особлива увага приділялася питанню превентивного виховання, яка 
передбачала впровадження системи підготовчих та профілактичних дій 
вчителя, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, 
рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів школи 
налагоджено взаємодію з поліцією та відділом у справах дітей Богодухівської 
районної державної адміністрації щодо ефективної профілактики із 
застосуванням відновних практик. У жовтні 2017 року старшим інспектором 
ювенальної поліції Богодухівського відділення поліції Валківського ВП ГУНП 
в Харківській області Нещеретним Я.А. були проведені бесіди з здобувачами 
освіти профілактичного змісту.

Найважливіше завдань виховної роботи школи є активізація молодіжного 
руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики 
запобігання негативним проявам серед дітей і молоді, впровадження нових форм 
«здорового дозвілля». З метою забезпечення охорони довкілля, поліпшення 
санітарно-екологічного стану мікрорайону школи учні беруть участь у Всесвітній 
акції «Звільнімо планету від сміття», міській акції «Чисте довкілля» тощо.

З метою формування моральних якостей особистості, культури поведінки, 
виховання бережливого ставлення до природи, розвивиток мотивацію до праці, 
поліпшення санітарно-екологічного стану мікрорайону ніколи учні беруть участь у 
Всесвітній акції «Звільнімо планету від сміття», районній акції «Чисте довкілля».

Одним із завданнь виховної роботи школи стало активізація молодіжного 
руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики 
запобігання негативним проявам серед дітей і молоді, впровадження нових форм 
«здорового дозвілля».

Одним із центральних показників дієвості виховної роботи з формування 
громадянина в школі вважається дотримання законів здобувачами освіти, 
уміння узгоджувати свою поведінку із загальновизнаними нормами.

Результатом впровадження виховної системи в школі стало подальше 
удосконалення системи учнівського самоврядування, участь більшої кількості 
учнів у позакласній роботі, виявлення обдарованих дітей, розвиток творчих 
здібностей підлітків, створення умов для самореалізації особистості; ведеться 
робота по урізноманітненню творчих конкурсів, уточнення критеріїв 
результативності участі в ній окремих учнів та класних колективів.

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 
02 жовтня 2014 року №1124 «Про затвердження нормативно-правових актів, які 
регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2014 року за 
№1340/26117, розпорядження Богодухівської районної державної адміністрації 
від 25 квітня 2018 року №219 «Про хід підготовки до оздоровчої кампанії 2018 
року», на виконання наказу директора Департаменту науки і освіти Харківської
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з
обласної державної адміністрації від 16 квітня 2018 року №109 «Про 
організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2018 року», враховуючи 
рішення Богодухівської районної ради від 26 квітня 2018 року №663-УІІ (XXX 
позачергова сесія УІІ скликання) «Про делегування повноважень районної ради 
Богодухівській районної державній адміністрації, наказу відділу освіти 
Богодухівської районної державної адміністрації від 27.04.2018 №85«Про 
організацію оздоровлення та відпочинку дітей Богодухівського району улітку 
2018 року з метою створення сприятливих умов для забезпечення проведення 
оздоровлення та відпочинку учнів закладу освіти улітку 2018 року, організації 
освітньої, культурно-виховної, профілактичної, фізкультурно-оздоровчої 
роботи з учнями закладу освіти з 29.05.2018 по 15.06.2018 на базі школи було 
організовано роботу пришкільного оздоровчого табору з денним перебуванням 
«Сонечко», де оздоровлювалося 40 учнів школи по 6 годин щоденно з 
дворазовим гарячим харчуванням з розрахунку 15 грн на учня (кошти надала 
Забродівська сільська рада.

Робота пришкільного табору була спрямована на забезпечення належного 
розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього здоров’я. Приділялась увага 
психології особистості учня, формуванню та розвитку мотиваційної сфери 
учнів, розвитку пізнавальних та емоційних процесів, подоланню дефіциту 
комунікативних умінь і навичок, особливо значущих для успіху людини в 
умовах сучасного життя, що характеризується інтенсифікацією контактів між 
людьми. Особлива увага приділялася питанням адаптації дітей з девіантною 
поведінкою, профілактиці поширення шкідливих звичок, формуванню 
адекватної самооцінки у дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах.

Відповідно до плану роботи у пришкільному таборі проведено ряд 
фізкультурно-оздоровчих закладів з метою збагачення знань та вмінь дітей з 
охорони здоров’я. Відповідна увага вихователями табору приділялась 
змістовній діяльності учнів. З цією метою проведено творчі конкурси, ігри; 
вихователі разом з дітьми готували і проводили конкурсні, флеш-моби та 
концертні програми тощо.
Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:
1. Класним керівникам:
1) Продовжити цілеспрямовану системну роботу щодо сприяння ініціативі й 
активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення її 
участі у формуванні та реалізації завдань виховної роботи.
2) Забезпечити інформаційну та науково-методичну підтримку класних 
колективів щодо питань виховної роботи.
3) Налагодити співпрацю учнівської ради з Забродівською сільською радою, 
з радою школи щодо реалізації соціальних програм і проектів.
4) Сприяти участі учнів та класних колективів школи в обласних та 
районних виховних заходах.
5) Залучати учасників класних колективів до превентивно-профілактичних 
заходів, спрямованих на попередження правопорушень та злочинності серед 
неповнолітніх, розв’язання проблем, насильства, жорстокості, тендерної



6) нерівності, наркоманії та інших негативних явищ у молодіжному 
середовищі.
7) Активно залучати учнівську молодь до реалізації соціальних програм і 
проектів, проведення акцій та заходів, організованих органами учнівського 
врядування.
8) Висвітлювати роботу та досягнення учнівського самоврядування на 
сторінках шкільного сайту в розділі «Виховна робота», «Новини».

Постійно
2. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника директора з
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О.І.Ярошенко


