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РОЗДІЛ  7. 

УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ ВИХОВАННЯМ 
УЧНІВ, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ. 

 

     Виховна робота спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

    «Державної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»», 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді, програми правової освіти населення Запорізької області,  

нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та освітніх установ, 

Указів і розпоряджень державних органів з проблем навчання та виховання 

                    Виховна проблема школи:    Формування гуманістично зорієнтованої зі сталою громадянською і національною       

свідомістю професійно компетентної особистості, яка здатна самостійно будувати свій 

варіант життя гідної людини.         

          Мета:  
  створення умов для розвитку особистості учня та активного включення його у групову діяльність і входження в 

соціум; 
● виховання свідомого громадянина України, який  поважає історичне минуле свого народу і толерантно ставиться 

до культурних та національних здобутків інших народів; 
● формування в учнів особистісно-ціннісного  ставлення до подій суспільного життя; 
● Формування в особистості здатності до співпошуку, самодосліджень, рефлексії, творчого розвитку. 

 

        Основні задачі: 

✓ забезпечити у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності , 

любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті ; 
✓ здійснення виховної роботи на принципах індивідуалізації та диференціації, спрямованість на персоніфікацію 

кожного учня;  
✓ збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців; 
✓ формування здорового способу життя вихованців; 
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Цільові 

настанови 

№ Зміст діяльності Терміни Відповідальний Аналіз та 

інформаційне 

забезпечення 

 

 

Організаційно 

кадрове, науково-

методичне  

забезпечення 

1. Здійснити підбір класних керівників, керівників комісій 

самоврядування. 

Серпень 

2017 

Романчук В.О., 

Христова С.В. 

Наказ 

Склад комісій 

 

2. Провести діагностику професійної підготовки класних 

керівників, вивчити їх педагогічні проблеми. 

Спланувати роботу ШМО класних керівників. 

Вересень 

2017 

Христова С.В. 

Літвін Г.В. 

Плани   

3. Забезпечити сприятливі умови для педагогічної 

творчості класних керівників: 

Постійно 

 

Адміністрація 

школи 

 

 

 

 

 

- складання раціонального розкладу уроків; Вересень 

2017 

Романчук В.О. 

Христова С.В. 

Розклад  

 

 

Вивчення 

особливостей 

розвитку учнів, їх 

здібностей та 

інтересів у різних 

видах 

позакласної 

діяльності. 
 

1. Продовжити вивчення особливостей розвитку учнів, їх 

здібностей, інтересів через: 

- анкетування; 

- бесіди з учнями та батьками; 

- спостереження за розвитком інтересів та здібностей 

учнів. 

Протягом 

року 

Кл. керівники Плани виховної 

роботи 

 

2. Вивчення категорії  учнів. які потребують особливої 

педагогічної уваги 

постійно Кл. керівники 

Смирнова А.В. 

Шалалієва В.О. 

Картки учнів, 

що стоять на 

ВШК 

 

3. Забезпечення включення учнів, які потребують 

особливої педагогічної уваги, в позакласну діяльність 

Постійно Кл.керівники Картки учнів, 

плани ВР 

кл.керівників 

 

4. Вивчити рівні формування громадянських якостей учнів 

9-11 класів (правова культура, політична культура, 

громадянська відповідальність, патріотизм) узагальнити 

результати дослідження, визначити загальний рівень 

громадянських якостей та спрямувати зусилля 

педагогічного колективу на виховання високих якостей 

учнів як майбутніх громадян України  

Жовтень,  

травень 

Христова С.В. 

Крот О.В. 

Вечерка Н.І. 

 

Матеріали 

моніторингу 
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Створення умов, 

які б формували 

ціннісне 

ставлення 

особистості до 

суспільства та 

держави. 

1. Продовжити вивчення правової, громадянської, 

екологічної культури учнів шляхом діагностики та 

спостереження. 

Постійно Кл.керівники Плани виховної 

роботи 

 

2. Продовжити роботу з питань попередження 

правопорушень учнів. 

За планом  Христова С.В. 

Смирнова А. 

План роботи  

3. Продовжити роботу Штабу з профілактики 

правопорушень. 

 

За планом  Христова С.В. 

Соціальний 

педагог 

План роботи, 

Протоколи 

засідань ШПП 

 

4. Продовжити  роботу учнівського самоврядування Постійно Кл.керівники, 

Христова С.В., 

План роботи  

6. Провести заходи: 

- День Знань. Перший урок на тему «Ми діти 

твої,Україно»  

1.09.17 

 

Кл.керівники,  

Стрикало В.М. 

Матеріали до 

уроку 

 

 - організувати волонтерську роботу з  ветераними війни, 

людьми похилого віку,воїнів АТО, та з сім”ями  

загиблих воїнів АТО; 

Протягом 

року 

 

Комісія 

«Милосердя» 

Картотека 

 

 

 

 

- акції : 

● “Замість квітів-ліки”, спрямована на допомогу 

пораненим військовим; 

● “Новорічний подарунок для бійця”, 

 

● “Валентинка на передову”  

 

● “Великодній кошик для бійця”спрямована на 

підтримку захисників нашої країни. 

 

з 01.09 до 

01.10 

з 01.12 до 

29.12 

з 01.02 до 

18.02 

з 01.04 до 

07.04 

 

Комісія 

«Милосердя» 

Соціальний 

педагог, 

класні керівники 

1-11 класів 

Звіт 

 

 

 

7. 

 

Розпочати роботу над загальношкільним проектом “Від 

серця до серця” 

 

Протягом 

року 

 

Христова С.В.. 

Керівники ШМО, 

класні керівники 

План заходів 

 

 

 

 

 

- заходи, присвячені героїчним подвигам українських 

воїнів, боротьбі за територіальну  цілісність і  

незалежність 

● До утворення УПА 

● До Дня Соборності України 

жовтень 

 

 

04.10.16 

02.01.16 

Класні керівники 

1-11 класів 

Звіт про 

проведення 
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● До святкування дня Гідності та Свободи 02.11.16 

 

 

- провести фестиваль патріотичної пісні  

1-8 класи 

листопад Гриб К.В., класні 

керівники 1-8 кл 

Сценарій заходу 

 

 

 

 

- робота лекторської групи «Закон і ми»; 

 

Протягом 

року 

Крот О.В. 

 

Матеріали 

виступів 

 

 

 

- Єдиний день інформування учнів щодо ознайомлення з 

нормативно-правовими документами стосовно прав 

дитини 

08.09.17 Класні керівники 

1-11класів, 

Комісія «Знання» 

Розробка години 

спілкування 

 

 

 

- конкурс творчих робіт  «Єднаймося  ж ,брати мої» грудень 

 

Вчителі історії, та 

філологиї 

Роботи учнів 

 

 

 

 

 

- День Збройних сил України, військово-спортивне свято грудень 

 

Грязнов О.Г. 

Іванова О.В. 

Сценарій свята  

 

 

 

- Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги; березень 

 

Стрикало В.М. 

 

Матеріали 

тижня 

 

 

 

 

-місячник шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина 

– патріота України» 

жовтень Стрикало В.М. Матеріали 

місячника 

 

 

 

- заходи, присвячені «Дню Примирення та пам’яті »: 

 ;уроки мужності ٭

 

травень 

 

Класні керівники 

 

Матеріали 

заходів,  до 

уроків мужності. 

Інформація 

 

 

 

 - декада з пропаганди  «Здорового способу життя»   Жовтень Потьомкіна В.Л. оформлення 

стенду 

 

Створення умов, 

які б формували 

ціннісне 

ставлення  до 

природи 

1. Участь учнів школи у районному конкурсі «День Землі» Квітень Сергієнко Л.С. Наказ про участь  

2. Участь учнів школи у конкурсі «День довкілля» квітень Крикунова О.В. Наказ про участь  

3. - бесіда «Бережіть підручники» 

 

ІІ декада 

вересня 

Стрикало В.М., 

кл.керівники,  

комісія  

«Господарі 

школи» 

Матеріали 

бесіди 

 

 

 

1. 

 

- День Вчителя; 29.09.17 Грязнов О.Г., 

комісія«Дозвілля» 

сценарій заходу  
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Створення умов, 

які  б формували 

ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

2 - посвята в читачі другокласників грудень Стрикало В.М. сценарій заходу  

3 

 

- організація Новорічних свят 

 

грудень 

 

Христова С.В., 

класні керівники  

наказ про 

відвідування 

новорічних свят  

 

5 

 

- Свято 8 Березня; 

 

березень 

 

Некіга Л.М. 

Черняк О.А. 

сценарій заходу  

6 

 

-Заходи, присвячені тижню дитячої та юнацької книги березень 

 

Стрикало В.М. 

 

звіт про 

проведення 

 

7 

 

- Шкільний  « Зорепад» 

 

травень 

 

Христова С.В. 

 

сценарій гала-

концерту 

 

8 

 

- Виставка народно-прикладного та  образотворчого 

мистецтва  

березень 

 

 

Вчителі праці, 

вчителі почат. 

класів 

Результати 

виставки 

 

 

9 -  відвідування театрів, філармонії за планом Христова С.В. Графік   

10 

 

- заходи, присвячені Дню слов’янської писемності і 

культури, Дню української писемності і мови 

листопад 

 

Стрикало В.М. Звіт про 

проведення 

 

11 

 

Флеш-моб “Вишивала мати вишиванку” квітень Христова С.В. 

Класні керівники  

Результати 

конкурсу 

 

12 

 

Продовжувати роботу по формуванню зовнішньої 

культури учнів шляхом проведення виховних годин, 

індивідуальних бесід, оглядів зовнішнього вигляду 

учнів, контролю 

дотримання правил для учнів. 

постійно Адміністрація,  

кл. керівники. 

комісія 

“Дисципліни і 

порядку” 

Звіти комісій  

Створення умов, 

які б 

задовольняли 

фізичну  

активність, 

формували 

валеологічну 

свідомість, 

1. Брати участь у змаганнях з різних видів спорту, які 

проводяться між школами. 

Протягом 

року 

Вчителі 

фізвиховання  

Результати 

виступів 

 

2. Організувати виставки творчих робіт учнів. Підготувати 

звітну виставку дитячих робіт для творчого звіту школи. 

Квітень Бабенко Н.Д.,. 

Вч. поч. школи 

Наказ про участь  

3. Провести тестування учнів щодо вибору професії. Протягом 

року 

Кл. керівники  

Шалалієва В.О. 

Результати 

анкетування 

 

4. Проводити зустрічі з лікарями різних фахів. Протягом 

року 

Кл. керівники 

Смирнова А.О. 

Плани виховної 

роботи 
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попереджували 

антисоціальні 

прояви. 

5. Проводити роз’яснювальну  роботу щодо ролі фізичної 

культури та спорту в житті людини. 

Протягом 

року 

Класні керівники Плани ВР  

Створення умов, 

які б формували 

ціннісне 

ставлення до 

праці 
 

1. Проводити зустрічі учнів старших класів з 

представниками ВНЗ міста. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог 

Графік зустрічей   

2. Проведення уроків «Милосердя» За 

графіком 

Соціальний 

педагог 

Матеріали 

уроків 

 

3. Участь учнів школи у благодійних акціях по 

благоустрою території школи 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з АГЧ 

Звіт, виступ на 

нараді 

 

 


