
        А Н А Л І З 

виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік 

 
    
          Протягом 2016-2017  навчального року вся виховна робота була 

направлена  на реалізацію Закону України  «Про загальну середню освіту « 

основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, Концепції національно – патріотичного виховання 

учнів, втілення шкільного виховного проекту «Формування національної 

свідомості та розвитку громадянськості   учнів через створення  інноваційних   

педагогічних систем». 

      Класні керівники 1-11 класів запроваджували власні виховні проекти, 

застосовуючи інноваційні методи  виховання, проектні технології, експрес – 

інтерв’ю, тренінгові заняття, ділові ігри, педагогічні майстерні, аукціони 

ідей, меморандуми, дебати, години психолога. Класні виховні  години 

проводились згідно графіка, щотижня,  по вівторкам. Велика увага 

приділялась національно – патріотичного  виховання, проводились відповідні 

виховні години: «Я – громадянин України», «Не згасити вогонь пам’яті», 

«Україно, краю світанковий», «Дніпропетровщина – наш спільний дім». 

Протягом року цікаво були проведені такі заходи: 

- прем’єра  книжкової рубрики «Моя держава – Україна, я – українець і 

цим пишаюсь!»; 

- віртуальний екскурс в історію «Свята моя земля, велична Україна»; 

- тематичні виховні години  у 1-11 класах «Гордимося українськими 

воїнами»; 

-  виставка – портрет «Нам пора для України жить!»; 

-  віртуально – краєзнавча подорож «Люби і знай свій рідний край» 7-А 

клас; 

-  поетична вітальня «В душі бринить землі моєї голос» 3-А клас; 

-   краєзнавчий урок  у районній бібліотеці для учнів 9-Б класу 

«Мандрівка краєвидами Широківщини»; 

-  участь команди  8-11 класів у районному  конкурсі «Козакуйте, 

козаки»., в районному етапі гри «Сокіл» («Джура»); 

-  родинне свято у 4-Б класі «Ми маленькі козачата, вчимося у дідуся і 

тата» (кл.керівники Карпець Г.П.); 

- медіа екскурс «Сім чудес України» (2-3 класи); 

-  у шкільній бібліотеці презентувалась виставка – факт «За честь , за 

волю, за козацьку долю»; 

-  участь педагогічного колективу у районному святі селища, виставки 

робіт  декоративно - вжиткового мистецтва та українських страв. 

-  Бібліотечний урок «Бібліотека Ярослава Мудрого» - наша національна 

гордість» для учнів 5-7 класів; 

- перегляд учнями 9 -11 класів тематичної фотовиставки «Спогади про 

АТО» земляка Д.Муравського; 

-  година вільного читання «Ми  твої, Україно» 3-Б клас; 



- тематичні виховні години у 1-11 класах до 72-річниці визволення 

України від німецько -  фашистських загарбників «Честь і слава  

визволителям» та лінійка- реквієм «Не погасити пам’яті вогонь» до Дня 

пам’яті  та примирення, 72 річниці перемоги над нацизмом у ІІ світовій 

війні; 

- родинні свята Букварика у 1-А, 1-Б класах ( класні керівники 

Слюсаренко Т.Г., Демчишина А.І.); 

- родинні свята «Прощання з початковою школою у 4-х класах (класні 

керівники Гончар І.В., Карпець Г.П.).  

      Також розробили  та запроваджуємо власні проекти «Навчальний заклад   

молодих патріотів Придніпров’я», «Героїко – патріотичне виховання учнів», 

«Морально – етичне становлення особистості», «Обдаровані діти – надія 

України». 

      Адміністрацією школи і класними керівниками  особлива увага 

приділялась дітям пільгової категорії: дітям – сиротам т дітям, схильним до 

правопорушень та бродяжництва, дітям, які виховуються у неблагополучних 

сім’ях.  До профільної роботи залучались: ССД, поліція, ЦССДСДМ, 

опікунська рада селищної ради. Було створено банк даних . Було створено 

банк даних, заведено облікові картки та зошити спостережень, проводили 

постійну індивідуальну роботу, здійснювали рейди у сім’ї. На сім’ї Бахвалова 

Б. (6-А кл), Кірпача О. (6-А кл), Чепурнової В. (7-Б кл), Клюєву А. (7-Б кл), 

Романенко А. (6-А кл).,  неодноразово  направлялись пакети документів у 

різні служби для впливу на батьків за  неналежне виховання дітей. Спільно з 

кримінальною поліцією, лектором Всеукраїнського благодійного  фонду 

«Краще життя», шкільним психологом двічі на рік проводились  

профілактичні бесіди серед 5-11 класів, лекції,  ділові ігри з батьками з 

питань  прав і обов’язків, здорового способу життя,  профілактики 

правопорушень та попередження злочинності серед неповнолітніх. 

Надавались індивідуальні консультації учням та їх батькам в рамках 

електронної гри «Синій кит» та профілактики суїциду, проводились 

моніторингові дослідження адаптації учнів 1,5 і 10 класів, профільності 9-х 

класів. 

     У школі  діяло дитяче самоврядування під керівництвом Президента 

школи,  

учениці 8-Б класу Ведмідської  Дар’ї. Всі учні 2-11 класів були об’єднані у 

групи: 2-4 класи «Барвінчата», 5-7 класи – дитяча організація «Райдуга», 8-11 

класи – молодіжна організація «Промінь». Всі учні 1-11 класів постійно 

залучались до проведення шкільних і районних заходів. Добре спрацював 

шкільний парламент – лідери класів. Проводились змагання між класами та 

шкільний конкурс «Кращий клас року», за підсумками  кращими  класами 

стали: 3-Б клас (класний керівник Сусідка Н.Ю,), 7-Б клас (класний керівник 

Корніяшик Л.І.), 10 клас (класний керівник  Величко О.М.). 

     Добре було організовано роботу пришкільного оздоровчого табору 

«Сонечко» у червні 2017 року, де 262 учні 1-8 та 10 класів мали змогу 

відпочити. Проводились щоденні цікаві виховні заходи: «День патріота», 



«День Нептуна», «Олімпійський день». Діти побували на цікавих екскурсіях: 

на карамельній фабриці м. Кривого Рогу, п’ятиденна поїздка  учнів 5-9 класів 

у м. Львів, у розважальних ігрових центрах м. Кривого Рогу, районному 

музеї, , районній бібліотеці. 

   Протягом року учні школи брали активну участь у  районних та обласних 

конкурсах, змаганнях та одержували перемоги: 

- обласний етап Всеукраїнської  виставки – конкурсу декоративно – 

ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»-  в 

номінації «Бісероплетіння» - Зайко Наталія (11 кл); Ченоволосова І. (8-

Б кл), Ведмідська Дар’я (8-Б кл); в номінації «Витинанка» - Закітна Т. 

(7-А кл), Григор’єва Д. (11 кл), Оболник Ю. ( 7-А кл); 

- обласна виставка «Наш пошук та творчість- тобі, Україно – Зайко Н. 

(11 кл); 

- всеукраїнський конкурс «Чарівний бісер» - ІІ м. «Золоті руки майстрів» 

Іванюшина А. (4-А кл); 

- ХIVМіжнародна виставка рукоділля і творчості м. Київ Іванюшина А. 

(4-А кл, Клименко К. ; 

- Районний конкурс «Комп’ютерна графіка та анімація» «Мікроша» -  

Пляшко М. (10 кл) І м.; «Комп’ютерна графіка « - Хубкарян Л. (5-А кл), 

;  

- Районний конкурс інформаційних технологій «Капітошка» - ІІ м -  

Ємельова  А.  (3- А кл); ІІІ м. – Ткаченко О.,          

- Районний конкурс  компютерного верстання та макетування в 

номінації «Фоторепортаж» - ІІм. Корніяшик К. (8-Б кл); 

- Районний конкурс  компютерного верстання та макетування в 

номінації «Журналістська робота» - ІІм. Устименко Я.(3-Б кл); 

- Районні змагання з футзалу – IV місце; 

- Районні змагання з настільного тенісу -  ІІІ місце; 

- Районні змагання з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч» 2006 р.н. – 

V місце; 

- Районні змагання з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч» 2005 р.н. – 

ІІ місце; 

- Районні змагання з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч» 2004 р.н. – 

І місце; 

- Районні змагання «Козакуйте, козаки» - ІІ місце; 

- Районні змагання  з волейболу (хлопці) – ІІ місце; 

- Районі змагання  з волейболу (дівчата) – ІІ місце; 

- Районі змагання  з баскетбол (хлопці) – І місце; 

- Районі змагання  з баскетболу (дівчата) – І місце; 

- Районі змагання  з футзалу (5 кл) – ІІ місце; 

- Районі змагання  зі стрітболу (хлопці 1999 р.н.)– ІІ місце; 

- Районі змагання  зі стрітболу (дівчата 1999 р.н.) – ІІ місце; 

- Районі змагання  зі стрітболу (хлопці 2002 р.н.)– І місце; 

- Районі змагання  зі стрітболу (дівчата 2002 р.н.)– ІІ місце; 

- Районні змагання  з волейболу (хлопці 2000 р.н.) – ІІ місце; 



- Районні змагання  з волейболу (дівчата 2000 р.н.) – ІІ місце; 

- Районні змагання  з волейболу (хлопці 2002 р.н.) – ІІ місце; 

- Районні змагання  з волейболу (дівчата 2002 р.н.) – ІІ місце; 

- Районі змагання з шахів – І місце; 

- Районні змагання з ДПЮ – І місце; 

- Районі змагання з чотириборства – IV місце; 

- Районні змагання «Козацький гарт» – І місце; 

- Районні змагання «Старти надій  « (7 кл.) – І місце; 

- Обласні зональні змагання з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч» 

2004 р.н. – ІІ місце; 

- Обласні зональні змагання зі стрітболу  – ІІІ місце; 

- Обласні зональні змагання з шахів  – І місце; 

- Обласні фінальні змагання з шахів  – VІІ місце; 

- Обласні зональні змагання з ДПЮ  – ІІ місце; 

- Обласні фінальні змагання «Старти надій»  – V місце; 

- Обласні зональні змагання «Козацький гарт» – ІІ місце. 

 

 


