
 

КУЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 
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НАКАЗ 
26.12.2017                                                                                                               № 66 

 

Про стан виховної роботи у  

І семестрі 2017/2018 н.р. 

 

Протягом І семестру згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Концепції національного виховання, Статуту школи, річного плану 

роботи школи на 2017/2018 н.р. та іншими нормативними документами проводилась 

виховна робота в нашій школі. 

Виховання учнів у І семестрі 2017/2018 навчального року здійснювалося в контексті 

громадянської і загальнолюдської культури, ґрунтувалось на свободі вибору мети 

життєдіяльності. Вихователі зосередили увагу на вихованні патріотизму, морально-

духовному становленні дітей та учнівської молоді, їх підготовки до активної, творчої, 

соціально значущої, сповненої особистісного смислу життєдіяльності, що є 

найважливішою складовою розвитку суспільства та держави. Програма виховання 

учнівської молоді визначала стратегію виховання підростаючого покоління в умовах 

становлення громадянського суспільства в незалежній Україні і була спрямована на 

реалізацію соціальної функції виховання – забезпечення наступності духовного і 

морального досвіду поколінь, підготовки особистості до успішної життєдіяльності. В 

контексті нових викликів, що постали перед країною, виникла необхідність 

переглянути практику виховної роботи. 

Основною метою виховної діяльності педагогічного колективу у І семестрі є 

формування компетентної особистості вихованця в умовах сучасного інноваційного 

освітнього середовища. 

Протягом півріччя питання виховної роботи розглядались на нарадах при 

директорові «Про організацію методичної роботи», «Аналіз планів виховної роботи», 

«Про підсумки проведення осінніх канікул», «Про стан попередження дитячого 

травматизму», «Про організацію та проведення Новорічних та Різдвяних свят» та на 

педагогічних нарадах: «Завдання педагогічного колективу з попередження дитячого 

травматизму», «Аналіз роботи щодо оздоровлення дітей влітку», «Аналіз роботи по 

працевлаштуванню випускників», «Роль педагогічного колективу в посиленні уваги до 

правового виховання учнів і запобіганні правопорушенням». Були видані накази: «Про 

організацію роботи щодо запобігання правопорушенням, злочинності й 

бездоглядності», «Про організацію та проведення Дня Знань», «Про організацію 

роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму», «Про організацію 

виховної роботи у 2017/2018 навчальному році», «Про підсумки роботи з 

працевлаштування випускників 9-го класу 2016/2017 навчального року», «Про 

організацію учнівського самоврядування», «Про підсумки оздоровлення та відпочинку 

дітей влітку 2017 року». 



В основному вихователі творчо підійшли до планування, намагалися 

використовувати різноманітні форми проведення заходів, застосовували інноваційні 

технології. За перше півріччя 2017/2018 навчального року, аналізуючи відвідані 

виховні заходи та самопідготовки, з’ясовано, що план з виховної роботи на І семестр 

виконаний у повному обсязі та на належному рівні. Так, протягом першого півріччя з 

метою виховання в учнів любові до свого народу, усвідомлення спільності власної долі 

з долею Батьківщини, формування моральних та культурних цінностей вихователями 

були проведені такі виховні заходи: усний журнал «Ми перед вами голови схиляємо» 

до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників (Коломієць С.А), 

«Ми маленькі козачата» - спортивно-розважальний захід до Дня Захисника Вітчизни 

(Бутрик Н.В., Колташов І.С.), конкурс малюнків - «Мій тато захисник» (Кравець С.М.), 

загальношкільна лінійка «Вони змінили Україну» (Колісник В.І.),присвячена  Дню 

Революції гідності та початку російської агресії.З метою прищеплення шанобливого 

ставлення, любові до рідної мови в листопаді був проведений виховний захід «Мова 

рідна, слово рідне» (Колісник В.І.), Вчителі володіють методикою планування, 

постійно намагаються урізноманітнити роботу з дітьми. До дня Знань, Дня працівників 

освіти, з метою прищеплення любові до навчання, до рідної школи, вчителів, 

працівників школи, були проведені заходи «Кличе дзвоник нас до школи» (Бутрик 

Н.В.), «Ім’я твоє – вчитель», (Колісник В.І.). 

Важливим завданням перед педагогічним колективом є створення інноваційної 

педагогічної інфраструктури, що охоплюватиме естетику предметного виховання, в 

якому школярі зможуть реалізувати свої художньо-творчі здібності Для його 

вирішення були проведені конкурси «Чарівниця осінь завітала, листячко 

розфарбувала», «Пейзажі нашого села», «Зима - чарівниця», майстер - клас 

«Різноманіття рецептів українських вареників», «Новорічні страви». 

Для усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я, формування знань 

та навичок ведення здорового способу життя вчителями були проведені години 

спілкування: «Шкідливі звички», «Життя – найдорожчий скарб», «Життя не вічне – 

вічні цінності людські», проводились заходи присвячені відзначенню Всеукраїнського 

тижня безпеки дорожнього руху, гра – подорож «Про що говорять дорожні знаки», 

виставка малюнків «Дорога від дому до школи», вікторина «Правила дорожнього руху 

знай – життя і здоров’я зберігай». 

Але поряд із зазначеними позитивними моментами в роботі мають місце і окремі 

недоліки, які стосуються виховної роботи, а саме:   

-планування індивідуальної роботи з учнями та батьками потребують консультації 

психологічної та соціальної служб школи; 

-недостатньо висвітлена робота учнівського самоврядування; 

-запобіганню формування в учнів негативних звичок; 

-недостатньо висвітлена робота  по розвитку творчих здібностей дітей. 

У зв’язку з вищезазначеним, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Волинець О.В.– голові методичного об’єднання: 

1.1.Спрямувати діяльність вчителів та класних керівників на побудову ефективної 

системи художньо-естетичного виховання.  

Січень - лютий 2018 

1.2. Здійснювати інноваційну освітню діяльність у закладі з метою реалізації єдиної 

комплексної програми патріотичного виховання молодих громадян України. 

 Протягом року 



1.3. Сприяти розширенню напрямів співробітництва закладу із громадськими 

організаціями з питань художньо-естетичного виховання.  

Протягом року 

1.4. Контролювати ефективність проведення заходів з виховної роботи відповідно до 

плану на ІІ семестр. 

Січень – травень . 

1.5. Контролювати практичну реалізацію запланованих виховних заходів, розглядати 

питання виховної роботи на нарадах, засіданнях методичного об’єднання вчителів та 

класних керівників. 

Лютий, квітень 

1.6. Розвивати спортивно-оздоровчу діяльність, що сприяє формуванню пріоритету 

здорового способу життя, уподобання фізичної краси як показника здоров’я людини, 

формування високої культури життя.  

Постійно 

1.7. При плануванні профорієнтаційної роботи зосередити увагу на формуванні 

професійно – важливих якостей учнів, необхідних для обраного виду професійної 

діяльності. 

Постійно  

2. Вчителям:  

2.1. Забезпечити роботу системного духовно – морального виховання на цінностях 

духовної культури українського народу. Формувати ціннісне ставлення особистості до 

свого народу, Батьківщини, держави, нації.  

Постійно  

2.3. Використовувати особистісно-орієнтовані технології, прийоми, методи 

виховання та навчання.  

Постійно 

2.4. Посилити увагу до питань морально-етичного та превентивного виховання, 

створити систему успішної профілактики відхилень у поведінці учнів. 

Протягом року  

2.5. Формувати навички співжиття у колективі, уміння і навички подолання 

конфліктів, неприйняття агресії та насильства.  

Протягом року. 

2.6. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати передовий педагогічний досвід з 

організації  виховання. 

Постійно 

2.7.Формувати громадянську компетентність, розвивати соціальну активність 

вихованців на засадах шкільної системи учнівського самоврядування.  

Постійно 

2.8. Здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і правил 

внутрішнього шкільного розпорядку закладу, інших документів, що регламентують 

організацію навчально-виховного процесу. 

   Постійно 

2.9. Інформувати педагогічну раду, адміністрацію про стан виховного процесу у 

групі та рівень успішності учнів. 

Постійно  

2.10. Вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень вчителя (плани 

виховної роботи, щоденник педагогічних спостережень, аркуші відвідування школи, 

зошит з попередження дитячого травматизму, адміністративний журнал, журнал 

харчування, сценарії виховних заходів (у друкованому вигляді), згідно з вимогами. 

Протягом навчального року  



2.12. Дотримуватися рекомендацій щодо виконання нормативно-правових 

документів: попередження дитячого травматизму, повідомлення про нещасні випадки, 

про проведення екскурсій, заходів, під час проведення поїздок, під час суспільно 

корисної праці.  

Постійно 

2.13. Проводити один раз на семестр кожному вихователю відкритий виховний захід 

та самопідготовку, а також виховні заходи за межами інтернату, а саме: відвідування 

вистав театру, культпоходи до музеїв та на концертні програми, відвідування виставок, 

зустрічі з видатними людьми, профорієнтаційні екскурсії до професійно - технічних 

закладів, інших освітніх установ, виробничі екскурсії на підприємства, турпоїздки по 

Україні.  

Протягом року 

2.14. Відвідувати виховні заходи та самопідготовки своїх колег. Сценарії виховних 

заходів та самопідготовок надавати директору школи у друкованому та електронному 

вигляді. 

Згідно зі складеним графіком, протягом навчального року 

2.15. Складати і здавати плани виховної роботи своєчасно в друкованому і 

електронному вигляді. 

Постійно  

3. Коломійцю Роману Сергійовичу – практичному психологу: 

3.1. Надавати допомогу вихователям щодо адаптації дітей у школі та в класних 

колективах. 

3.2 Надавати допомогу батькам, які потребують консультації психолога. 

 Протягом року 

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи               Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Колісник В.І. -  __________Усенко Т.Й. - ________ 

Бутрик Н.В. -    __________Коломієць Р.С. - _______ 

Швидка В.П. -  __________Волошин Л.А. - ________ 

Кравець С.М.-  __________Волинець О.В. - ________ 


