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Звіт про пророблену виховну роботу в школі 

за І семестр 2017 – 2018 н.р. на засіданні педагогічної ради 

     У 2017-2018 н.р. ключовим нормативним документом у сфері освітньої 

політики щодо виховання підростаючого покоління є Стратегія національно-

патріотичного дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 

13.10.2015 року № 580/2015. Відповідно до положень зазначеної Стратегії 

Міністерством освіти і науки України надіслано методичні рекомендації 

щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах, враховуючи «Основні орієнтири виховання», було розроблено план 

виховної роботи школи. 

     Основною виховною проблемою школи є: «Підвищення ролі 

патріотичного виховання у формуванні громадянина з активною життєвою 

позицією, виховання та розвиток національної свідомості та духовної 

культури учнів на основі національних традицій нашого народу». 

     Національно-патріотичне виховання забезпечується в школі через 

реалізацію проекту «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього», систему 

заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського обов’язку, 

формування в них патріотичних почуттів. Класні керівники провели цілий 

ряд бесід та виховних годин із відзначення державних свят, пов’язаних з 

історією України та рідного краю: «Пам’ятники та визначні місця Біликів 

(Кобеляччини)», «Я – громадянин України», «Символи України» та ін.. 

     У Всесвітній день Миру проведено флеш-моб «Ми за мир в Україні!». 

Учнями були виготовлені паперові голуби, яких вони дарували жителям 

селища з побажаннями миру кожному та всій Україні (найактивними були 5-

А, 8, 9 класи). 

     Забезпеченню духовної єдності поколінь, вихованню поваги і шани до 

старших, історії рідного народу є заходи, пов’язані із вшануванням героїв 

Другої світової війни. Традиційною у школі є операція «Червона гвоздика» 

напередодні 23 вересня, участь у якій беруть учні 5-8 кл. Дню визволення 

України від німецько-фашистських загарбників була присвячена 

інформаційно-ілюстративна виставка «Україна в роки Другої світової війни» 

та проведено турнір знавців історії Другої світової війни (Комлєва С.М.)  

    Напередодні Дня захисника України кожен навчальний заклад планує 

заходи з відзначення цієї дати і хочеться завжди провести щось цікаве, 

неординарне. Тож 12 жовтня група учнів школи разом з учасниками АТО 

Лівіцьким М., Бибіним В., Касьяном О., Кулечко А., Голяником Р. та 

волонтером Сергійко С. побували на екскурсії в музеї АТО в м.Дніпро. 

Екскурсія справила незабутнє враження на всю групу. Крім екскурсії в музеї, 

учні переглянули документальний фільм про події на Сході та вшанували 

пам’ять героїв АТО на алеї Слави. 

     Школа і в цьому навчальному році долучилася до акції по збору 

гуманітарної допомоги для воїнів АТО (в госпіталь та на передову), 

виготовляли обереги, малювали малюнки і писали листи з вітаннями до Дня 

Захисника України. 
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     З метою формування національної свідомості, любові до рідної землі і 

свого народу, оволодіння українською мовою, використання всіх її багатств і 

засобів у мовній практиці, прищеплення шанобливого ставлення до культури, 

спадщини, традицій і звичаїв нашого народу проведено такі заходи, як: 

 участь у Всеукраїнському радіодиктанті, присвяченому Дню 

української писемності та мови. Приємно відмітити, що учитель 

української мови та літератури нашої школи Нішкур А.В., єдина в 

Полтавській області справилася з диктантом; 

 вечір «Українські вечорниці» (готував 10-А, кл. кер Шапка Л.Г.). 

     Школа як громадсько активна була організатором проведення 

загальноселищних заходів до Дня вшанування жертв Голодомору 1932-1933 

рр. та вшануванню героїв Революції Гідності. Також в школі проведено 

годину історичної пам’яті «Україна пам’ятає». 

     До Дня Збройних сил України в школі проведено виставку плакатів на 

тему «Збройні сили України», де кожен клас через плакат презентував один з 

родів військ в Україні, фотодокументи про них, навчальний заклад, в якому 

можна отримати відповідну військову фахову підготовку. 

     Але найбільше всім сподобалися змагання «Нумо, хлопці!» (готували 

Бакаєнко О.В., Жук С.О.), в яких взяли участь Халява І. і Биба Б. (11 кл.), 

Пшеничний Ю. (10-А), Щур О. (10-Б), Чумак С. (9 кл.). У запеклій боротьбі І 

місце зайняв Пшеничний Ю., ІІ місце розділили Щур О. та Халява І., ІІІ місце 

за Бибою Б. А дівчата змагалися у перетягуванні канату. Перемогли дівчата 

11 класу.          

      Вшануванню пам’яті жертв великого терору і масових політичних 

репресій 1937-1938 рр. у школі проведено урок історії України «Україна 

напередодні Другої світової війни» та перегляд документального фільму 

«Великий терор» для 10-11-х класів (Бабенко Л.Г.) 

     Формуванню екологічної культури сприяли проведені заходи в рамках 

Всеукраїнської еколого-натуралістичної гри «Паросток» (Коваленко Р.О., 

Савченко В.І.) та екологічної операції «Встанови годівничку». 

     Система правового виховання в школі базується на правових актах і 

документах, таких як Конституція України, Конвенція ООН про права 

дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України 

«Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну 

програму правової освіти населення», обласна програма правової освіти 

населення області 2016-2020 рр. та районна, яка затверджена рішенням 

другої сесії Кобеляцької районної ради сьомого скликання 23.12.2015 року  

№ 18. З метою вдосконалення правового виховання дітей та підлітків, 

організації роботи педагогічного колективу, учнівської та батьківської 

громадськості з попередження серед підлітків і молоді протиправних дій з 

06.11 по 01.12.2017 року проведено Місячник пропаганди правових знань 

«Правовий марафон». 

     Під час Місячника у бібліотеці було оновлено постійно діючу книжкову 

виставку «Правовий куточок дитинства» (Дерев’янко А.А.). У класах 

проведено бесіди та години спілкування на правовиховну тематику: 
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«Кримінальна відповідальність неповнолітніх» (8 кл., Сєрова А.І.), 

«Конвенція про права дитини» (5-і класи Нішкур А.В., Храпко Л.М.), 

«Великі права маленької дитини» (2 кл. Степаненко Т.К.), «Діти: злочин і 

кара» (7 кл. Олійниченко Т.А.) та ін. Учні 10-х класів взяли участь у 

перегляді та обговоренні фільму «Твоє життя – твій вибір». Учителем 

правознавства Бакаєнком О.В. проведено брейн-ринг «Правознавці» для 

учнів 10-х класів (перемогу здобув 10-Б кл.) та правовий бліц-турнір для 9 

класу. 11-класники провели «День відкритих дверей» в районному суді та 

РАЦСі, зустрілися з інспектором поліції Климань С.С. та начальником 

служби у справах  неповнолітніх райдержадміністрації Коваленко Н.А. 

Практичним психологом Якименко Ю.В. проведена діагностика акцентуацій 

характеру у дітей з групи ризику та розроблено рекомендації класним 

керівникам цих учнів. Упорядковано списки дітей із сімей, які потребують 

педагогічної уваги. Поновлено матеріали стенду «Правовий вісник». 

Соціальним педагогом Тюпкою А.Я. спільно з класними керівниками Храпко 

Л.М, Іванченко В.І. та соціальним працівником селищної ради проведено 

рейди в родини, які потребують психолого-педагогічної допомоги. Також в 

рамках Місячника відбулися рейди «Дзвінок» та «Чи готовий ти до уроку?», 

перевірявся стан ведення щоденників учнями школи. У рамках Тижня 

правових знань проведено виставку малюнків «Права дитини» та засідання 

штабу профілактики правопорушень. 

     Вся виховна робота ведеться в тісному контакті зі шкільним психологом 

Якименко Ю.В. та соціальним педагогом Тюпкою А.Я. Систематично 

проводяться тренінги та індивідуальні консультації для учнів і батьків. Також 

психологічною службою школи проведено ряд заходів в рамках Тижнів «16 

днів проти насилля» та «Молодь за здоровий спосіб життя».  

     Спортивні команди школи беруть активну участь у районних змаганнях в 

рамках Спартакіади. У порівнянні з минулим роком є помітні зрушення, а 

саме: І місце з міні-футболу серед дівчат, ІІІ-і місця у змаганнях з легкої 

атлетики, настільного тенісу, баскетболу серед дівчат. Спартакіада 

продовжується, тож є ще шанси отримати призові місця. Учителями 

фізичного виховання Комлєвим Ю.В. та Жуком С.О. проводилися 

Олімпійський урок на День фізкультурника, товариські матчі з футболу та 

волейболу, змагання «Веселі старти».  

     Протягом семестру проводилася акція «Допоможемо ближньому», а саме 

збір коштів на лікування учениці ЗОШ № 3 Марії Шапки (зібрано 1 938 грн.) 

     Також весело і злагоджено пройшли новорічні ранки. І хочеться 

відзначити всіх класних керівників з 1 по 11-й класи, а також учителя музики 

Киньку А.Є. за якісну підготовку художніх номерів. 
 


