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АНАЛІЗ 

Виховної роботи  

за  2020-2021 навчальний рік 

   

Виховна робота у  2020-2021 н.р. була направлена на створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, 

їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних 

орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної 

індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового 

способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на 

пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до 

рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення 

до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з 

батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями. 

   Виховна робота в школі спрямована на виконання Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», основних аспектів Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. 

  Керуючись річним планом роботи школи на 2020-2021 н.р. педагогічний 

колектив школи спрямовував виховну роботу протягом 2020-2021 

навчального року  на виконання рекомендацій програм:  «Освіта», «Діти 

України», «Здоров’я нації», «Протидії захворюваності на туберкульоз», 

«Запобігання та протидія торгівлі людьми», «Утвердження гендерної рівності 

в українському суспільстві», «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 

підтримки ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, шкідливих звичок серед 

школярів та учнівської молоді», «Європейської інтеграції», «Подолання 

дитячої безпритульності», Цільової соціальної програми зменшення 

шкідливого впливу тютюну на здоров’я нації, «Національного плану дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2021р.»,  Програми щодо 

реалізації завдань, визначених в Указі Президента України від 15.03.2002 № 

258 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у 

суспільстві та утвердження здорового способу життя», Програми правової 

освіти та виховання, Комплексного плану заходів щодо попередження 

насильства в сім’ї, Обласної програми патріотичного виховання молоді; 

наказів по школі  від 01.09.2015 №201 «Про впровадження Заходів щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», 

від 29.08.2017 №220 «Про запобігання  правопорушенням  злочинності, 

бездоглядності серед неповнолітніх», від 31.08.2018  №196 «Про організацію 

роботи з профілактики негативних явищ в учнівському колективі протягом 

2020-2021 н.р.», від 08.09.2016 №189 та  річного плану виховної роботи. 



На виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОНМСУ від 31.10.2013 

№ 1243), згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив у 2020-

2021 навчальному році створював сприятливі умови щодо підвищення рівня 

виховного процесу, плідно працював над впровадженням загальношкільної 

проблеми: «Формування відкритого інформаційно-комунікаційного 

навчально-виховного середовища». 

        Аналізуючи стан виховної роботи школи за 2020-2021 навчальний рік, 

варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є: 

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській 

діяльності та в навчально-виховному процесі школи; 

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я 

підростаючого покоління; 

- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості; 

- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей. 

          Виховна система  школи базується на спільній творчій діяльності учнів, 

учителів та батьків згідно Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх закладів України за такими напрямками: 

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, 

- ціннісне ставлення до сім´ї, родини, людей, 

- ціннісне ставлення до природи, 

- ціннісне ставлення до культури та мистецтва, 

-  ціннісне ставлення до праці, 

- ціннісне ставлення до себе. 

  Ці напрямки виховної роботи на протязі року реалізовувалися через: 

- традиційні шкільні заходи, 

- загальношкільні тематичні декади та проекти, 

- роботу   органів учнівського самоврядування , 

- роботу гуртків та секцій, 

- позакласну та позаурочну роботу з предметів. 

 У 2020-2021 навчальному році однією з основних умов здійснення 

виховної роботи було тісне співробітництво школи з позашкільними 

закладами, громадськими, культурно-просвітницькими організаціями, 

правоохоронними органами: 

      - палацом Дитячої творчості  

     - обласною бібліотекою «Юний читач» 

- товариством Червоного Хреста України 

- патрульною службою Дніпровського району м.Запоріжжя 

- ювенальною превенцією Дніпровського відділу поліції ГУМП в Запорізькій 

області. 

      З метою організації змістовного  дозвілля, впровадження ефективних 

методик позаурочної роботи з учнями у 2020-2021 н.р.  організовано  

роботу 5 шкільних гуртків  різних напрямків. У шкільних гуртках та секціях  

задіяно 60 учнів 1-11-х класів, це складає 20%. 

           У 2020-2021 навчальному році працювали такі гуртки: 

спортивного напрямку:  

 «Рух – це життя» - керівник Шопен О.А.; 

художньо-естетичного напрямку : 



 Хоровий гурток «Гармонія» - керівник Корнєєва О.І.; 

з напрямку безпеки життя: 

 «Рятівник» - керівник Савеленко С.М.; 

з  ораторського мистецтва   :   

 «Дебати» - керівник Савеленко С.М.  

 «Веселий англійський» - Шулькевич О.А. 

Учні школи беруть участь у районних та міських гуртках та секціях 

 різного  напрямку. 

У 2020-2021н.р в річному плані роботи були заплановані заходи, які не 

були реалізовані у минулому 2019-2020 н.р.:  

- 4 клас, Дерябкіна В.І. – Свято книги «Нам без книг ніяк не можна»  (День 

книги) 

- 5 клас, Скігіна Л.М. «Свято Миколаю»; 

- 9 клас, Гроздєва М.Ф. – квест «Я люблю Україну» 

- 10 клас, Савеленко С.М.  –  Проект «Я обираю своє майбутнє» 

- 11 клас, Дзундза О.Й. -  Квест «Молодь обирає здоровий спосіб життя» 

Треба зазначити, що з причини карантину COVID – 19 всі заходи, крім 

Свята Святого Миколаю  були проведені онлайн, під час дистанційного 

навчання. Заходи проводилися у рамках одного класу за річним планом та 

планами класного керівника. 

Протягом навчального року була проведена величезна робота  Програми 

ООН по правам дитини; робота проводилась представниками 

правоохоронних органів району: 

Протягом 2020-2021 навчального року проводилась інформаційно-

просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу щодо булінгу 

(цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у 

міжособистісних стосунках. 

Так в рамках Тижня протидії булінгу у вересні-жовтні 2020 року були 

проведені заходи з участю представників поліції:  

17.09.2020р. працівниками ювенальної поліції Дніпровського ВПГУНП 

в Запорізькій області лейтенантом поліції Данилевським С.А, рядовою поліції 

Волобуєвою А.В. були проведені профілактичні бесіди: 

9 клас – Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєні 

правопорушення; 

8 клас – Булінг. Відповідальність дітей та батьків. 

7 клас – Булінг. Поведінка поза школою. 

6 клас – Поведінка на вулиці, в школі. 

09.10.2020 працівники ювенальної поліції Дніпровського  СЮП ДВП 

ГУНП  в Запорізькій області лейтенант поліції Данилевський С.А, інспектор 

СЮП Дніпровського ВПТУНП  в Запорізької області, лейтенант поліції 

Безверхий В.А. розповіли учням 9 класу про «Кібербезпека серед 

неповнолітніх» 

12.02.2021 інспекторами ВЗР УПП в Запорізької області Євстратовим 

В.І., Березкіної Г.О., Петрук К.І. були проведені наступні заходи:  

2, 4 класи - «10 головних правил безпеки»  

1 клас - «Безпечна дорога до школи» 

02.03.2021 Інспектор ювенальної превенції ВП ЗРУП ГУНП   в 

Запорізькій області майор поліції Ярова Ганна Сергіївна провела бесіду з 



учнями 9 класу про недопущення самоушкодження у підлітковому віці, про 

вживання наркотичних засобів, їх негативний вплив на їх поведінку; 

11.03.2021 інспекторами ВЗР УПП в Запорізької області Євстратовим 

В.І., Березкіної Г.О. були проведені заходи для 7-8 класів «Безпечний інтернет 

для користувачів підліткового віку»; 

06.04.2021 Інспектор СЮП Запорізького РУП Охріменко С.Г.провів 

бесіду з учнями 3 класу  «Попередження та протидії кібербулінгу у дитячому 

середовищі» 

29.04.2021відбулася сумісна зустріч інспекторів СЮП Запорізького 

РУП Охрименко С.Г., Паніхіної Ю.В., начальником СЮП Толстопятенко Л.О. 

з адміністрацією ЗОШ №30.  

Класні керівники 1-11-х класів провели наступні заходи: 

 Тренінгове заняття "Стоп булінг"(2 клас); 

 учні 4 класу дивилися мультфільм «Жив собi чорний кiт» з 

обговоренням; 

 бесіда "Кібербулінг-це...". (5 клас); 

 Виховна година з елементами тренінгу - Stop булінг (7 клас); 

 Години спілкування «Кібербулінг! Який він?» (8 клас); 

 Надання інформаційного матеріалу «Механізм захисту прав дитини і 

попередження проявів насильства» (щорічно) (9 клас); 

 Година спілкування із рішенням ситуаційних задач з теми « Булінг : 

поняття, ознаки». (9 клас); 

 гру-квест «Кібербулінг. Агресія в Інтернеті» (10 клас) 

 Бесіда про сексуальне насильство в інтернеті, учні дивилися  відео 

ролику «Stop sexting» з обговоренням (10 клас); 

 Бесіда-тренінг «Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг» (11 клас). 

 Дев’ятка Г.В. до батьківських зборах підготувала Поради батькам, щоби 

зменшити ризик булінгу та  кібербулінгу для своєї дитини. 

 На батьківських зборах у вересні були проведені співбесіди з батьками 

на тему «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою»;  

 у листопаді були проведені бесіди з батьками на тему «Попередження 

насильства в сім’ї». 

Із 07 по 11 грудня 2020 року в рамках  Всеукраїнського тижня права були 

проведені тематичні заходи: 

 Гра «Читання з передбаченням» за казкою Ірен Роздобудько «Дикі 

образи дикобраза» (2 клас); 

 інтерактивна гра – «Як не образити людину» (5 клас); 

 Профілактична бесіда «Протидія булінгу в шкільному середовищі» (7 

клас); 

 Перегляд відео-презентації : Булінг в школі. Як його розпізнати? (8 

клас); 

 Година спілкування з теми « Профілактика булінгу: як йому  запобігти» 

з залученням психолога (9 клас); 

 класна година «Кібербулінг. Який він?», «Агресивні сайти для 

підлітків»(10 клас); 

 Класна година «Діти без насильства» (11 клас). 



Метою роботи, що проводилася протягом 2020-2021 навчального року 

щодо булінгу, кібербулінгу  було ознайомити учнів з поняттям булінгу, його 

видами та проявами, розвивати навички конструктивного вирішення 

конфліктних ситуацій, толерантного спілкування; сформувати знання з правил 

безпечної поведінки в мережі Інтернет. 

Були проведені заходи щодо здорового способу життя,  наркоманії, 

шкідливих звичок.  

Тиждень «За здоровий спосіб життя» 

1. Акція «Молодь проти наркоманії та СНІДу»  

2. Конкурс малюнків «Якщо хочеш бути здоровим – будь!»; 

3.  Конкурс плакатів «Здоров’я людини – найвища цінність» ;  

4. Години спілкування «Знати, щоб жити!» 

5. Виконання Загальнодержавної програми з профілактики шкідливих звичок 

у дитячому  та молодіжному середовищі. У класах проведені заходи де класні 

керівники використовували різні форми заходів: 

7 клас - Бесіда «СНІД – загроза майбутньому планеті Земля» Тиждень 

профілактики венеричних захворювань та СНІДу 

За здоровий спосіб життя" – Виховна година-тренінг «ВІЛ/СНІД – страшні 

слова: як передбачити, уникнути, не захворіти, жити поруч з людьми ВІЛ-

інфікованими Коронавірус - ролик для дітей з порадами -

https://youtu.be/fmI6IJ9N7gA 

8 клас Виховна година з елементами тренінгу з 8-А класом на тему: 

«Здоровий спосіб життя. Принципи й складові.»  

 Проведена інтерактивна  класна година на тему: «Вплив фізичних вправ на 

здоров’я». 

9 клас - «СOVID -19»- дотримання вимог. 

10 клас -  профілактика здорового способу життя ( до Міжнар. дня боротьби з 

курінням) 

10 клас - Профілактика СНІДу.  Бесіда «СНІД – загроза майбутньому планеті 

Земля»  

11 клас - «24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом». 

«7 квітня – Всесвітній день здоров’я». 

Тютюнопаління: користь чи шкода? 

        З метою патріотичного виховання, виховання поваги до минулого 

українського народу, вшанування ветеранів та учасників ІІ Світової війни 

1939-1945 рр. в жовтні проводилася  операцію «Турбота», вітання ветеранів 

Другої світової війни з Днем визволення м. Запоріжжя від німецько-

фашистських загарбників. День Пам’яті та примирення, День Перемоги в 

травні учні 1-11-х класів відмічали дистанційно. Активну участь взяли класи: 

1А, 5А, 7А, 9А, 10А.  

До Дня захисника Вітчизни було проведено загальношкільний 

спортивний  челендж  для 1-11-х класів «Ну-мо, хлопці!»», у лютому пройшли 

заходи, присвячені Героям Крут, Соборності України онлайн, тому що 

навчання відбувалося дистанційно.  

Варто відзначити, що всі класні керівники дотримуються плану 

проведення єдиних класних годин щодо громадянського виховання, 



національно-патріотичного. Так протягом року були проведені тематичні 

класні години: 

- щодо Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму; 

- До дня слави партизанського руху; 

-  Щодо 79-ї річниці трагічних подій у Бабиному Яру 29-30.09.1941 року; 

- Єдиний урок до Дня міст; 

- До Дня визволення м. Запоріжжя від німецько-фашистських 

загарбників; 

- До Дня захисника України; 

- «Скорботний 33-й»; 

- Відзначення Дня Гідності та Свободи; 

- День соборності України; 

- Міжнародного дня жертв Голокосту; 

- День пам’яті героїв Крут; 

- до Дня вшанування Героїв Небесної сотні; 

- Презентація книги «Усна історія Російсько-української війни» - 9А,1А 

класи зустріч з автором книги у обласній бібліотеці Юний читач. 

Всі класні години даного напрямку супроводжувалися тематичними відео, 

презентаціями, повідомленнями учнів. 

Протягом навчального року були проведені традиційні свята, але за 

вимогами карантину заходи проходили в межах одного класу або онлайн: День 

вчителя, День Святого Миколая (члени учнівського самоврядування 

підготували святковий виступ та привітали всіх школярів зі святом), 8 березня 

(учні 5А,6А,9А,10А,11А класів підготували привітання та показали свої творчі 

вміння), Масляна, свято останнього дзвоника, нажаль пройшов тільки для 

випускників 9А та 11А класів.  

У класах проводилися , особливо у класах початкової школи свої 

традиційні свята. Так були підготовлені та проведені такі заходи: 

класні керівники 1А та 2А класів Трофимук О.С. та Стаханова Н.О. провели 

«Мамино свято», уроки доброти «Серце матері», «Материнські руки», «!Свято 

букварика». 

Учні 3А та 4А класів мандрували сторінками літературних творів:  

Уявна подорож «Сторінками музичної енциклопедії» 

Урок подорож  «Мандрівка сторінками народного календаря» 

Літературна гра – вікторина за казкою С. Лагерлеф «Чудова подорож Нільса 

з дикими гусьми» 

Класний керівник 4А класу Дерябкіна В.І. використовує проектну 

технологію. Так біли створені та проведені проекти:  «Мандрівка просторами 

Всесвіту» - творчі роботи, «Світовий океан»- ментальна карта, лепбук, «Який 

материк ти мрієш відвідати» творчі роботи. 

Учні 5А класу склали класний челендж «Моя матуся краща в Світі» 

Учні 6А класу стали активними учасниками Шевченківського тижня в школі, 

але вже дистанційно. Діти надсилали свої відео виразного читання віршів. 

7А клас відсвяткував Масляну в спортивному залі. Хлопці змагалися у 

народних спортивних іграх. 

Дівчата 10А класу привітали хлопців зі святом Захисника України,  

хлопці – дівчат зі святом 8 Березня. 



Учні 11А класу створили презентацію ««Традиції моєї родини».  

 Слід відзначити, що класними керівниками та вчителями-

предметниками 1- 11 класів активно ведеться робота в художньо-

естетичному напрямку. 

Учні  класів беруть  участь в художніх, мистецьких конкурсах  і проектах 

як шкільного рівня, так і районного, міського та  обласного .  

В 2020-2021 навчальному році учні взяли участь у таких міських та обласних  

конкурсах:  

- Обласна виставка-конкурс дитячої творчості «Знай і люби свій рідний 

край!»  Тиха Тетяна – 10 клас, І місце  (керівник Савеленко С.М.) 

- Обласний конкурс дитячого малюнку «Казкова феєрія»  Шулякова Є. – 

2 клас – ІІІ місце, Бухарова А – 2А клас – ІІІ місце. 

В районних конкурсах взяли участь:  

- Міжрегіональний фестиваль ораторського мистецтва «Заговори, щоб я 

тебе побачив» районний етап Батова А – 3 клас – ІІ місце (вч. Бруснікіна 

Т.М.), Бухарова А – 2А клас – ІІІ місце (вч. Трофимук О.С.), Фастовець 

Д. – 9А клас – ІІ місце, Юрченко М.- 10А клас ІІІ місце (керівник 

Савеленко С.М.) 

- Виставка-конкурс дитячої творчості «Знай і люби свій рідний край!»  

Тиха Тетяна – 10А клас ІІ місце, Яременко А. та Сильченко Є – 7 клас 

ІІІ місце 

- Районний конкурс  дитячих робіт «ДСНС – очима дітей» - взяли участь 

13 учнів, але школа не отримала результатів конкурсу. 

 

Особлива увага приділяється напрямку профорієнтації в старших 

класах. Учнями 9-11 класів було відвідано місцеві навчальні заклади різного 

рівня акредитації, Дні відкритих дверей Запорізьких вищів. 9-А клас провів 

класну годину «Вибір правильного професійного шляху – запорука життя». 

10-А клас провів загальношкільний захід з профорієнтації  диспут онлайн. У 

другому півріччі під час дистанційного навчання, класним керівником11-А 

класу проводились ZOOM конференції з питань профорієнтації, Дзундза О.Й.. 

надсилала учням корисні посилання на сайти ВНЗ України, Польщі. Таким 

чином діти віртуально відвідували заклади, знайомилися з умовами вступу, 

термінами. Класний керівник 9-А класу Гроздєва М.Ф. проводила 

відеозустрічі з учнями на яких орієнтувала дітей на подальше навчання. 

Стороженко О.Ю. (7 клас) провела інтерактивну гру «Світ 1000 

професій». 

Громадянська освіта учнів – це навчання демократії, важливий засіб 

формування політичної культури. І за цим напрямком важливою є робота з 

лідерами учнівської молоді та дитячої організації, які існують у школі. У нашій 

школі   працює шкільний парламент «Шкільна країна», працюють 

міністерства, що координують роботу на рівні учнівського самоврядування. 

Його члени є активними учасниками всіх заходів у школі. Так проведені акція 

«Перші кроки до очищення нашого міста». Учні 1-11-х класів збирали 

макулатуру, пластик, батарейки. Активну участь взяли 2А, 3А, 4А, 5А, 7А, 10А 

класи. Зібрано 150 кг макулатури, багато пластику, 25 кг батарейок. Силами 

шкільного парламенту створені привітання до Дня вчителя, Новорічні 

привітання, концерт (онлайн) до 8 Березня, до Дня Перемоги та Дня 

примирення, презентація до останнього дзвоника. Члени шкільного 



самоврядування організували привітання з Днем Святого Миколаю. Треба 

зазначити, що робота шкільного парламенту протягом навчального року 

працювала не в повному обсязі, тому що за умовами карантину були скасовані 

масові заходи. Тому не були проведені спортивні свята, загальношкільні 

заходи за річним планом закладу.  

З метою пропаганди серед молоді бережливого ставлення до природи 

в класах були проведені наступні заходи:1А  клас – Проект  «Зустріч весни», 

Еко проект «Город на підвіконні»,  Проект  «Зустріч птахів»,  Квест  «Прийшла 

весна», Інтерактивне заняття «Екологічна доріжка перешкод» 

2А клас - Розвішування годівничок на шкільному подвір’ї. 

3А клас - Ділова гра «Екологічний бумеранг», виготовлення годівничок. 

4А клас - Година спілкування до Дня Землі, екскурсія в Асканію-Нова. 

6А клас – конкурс малюнків до Дня Землі. 

7А клас - Гра «Що загрожує екології», мультфільм «Екосистема»,  вікторина 

«Природа – наш дім». 

8А клас - вечори «Пам'яті Чорнобиля», «Квіти, квіти, я чаруюсь вами». Квест 

«Екологічна безпека серед нас».    

10А, 11А, класи -  «Дзвони Чорнобиля. Чому так сталося»? Відверта розмова. 

«Три аргументи на користь природи». Мозковий штурм. 

Протягом 2020-2021 навчального року працювала Рада профілактики 

правопорушень («Служба порозуміння»). Було проведено 4 засідання, де 

розглядалися питання:  

- про хід Всеукраїнського рейду «Урок»; 

- про Створення безпечного освітнього середовища; 

- аналіз стану відвідування школи учнями (пропуски без причин); 

- про зайнятість у позаурочний час учнів, що потребують особливого 

педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах; 

- про результати навчання дітей, які навчаються на низькому рівні; 

- про організацію літнього відпочинку дітей з малозабезпечених сімей, 

дітей вразливих категорій.  

Питання про роботу Ради профілактики було розглянуто:   

- на засіданні педагогічної ради у грудні 2020 року  про запобігання 

булінгу; 

- на нараді при директорові 27.04.2021 Про виконання Плану 

невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 

постраждали від такого насильства; 

- на нараді при директорові 04.05.2021  про Стан роботи з попередження 

правопорушень; 

- до ТВО була надана Інформація про виконання «Плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти i науки 

України від 26.02.2020 N‹ 293, станом  на 10.12.2020. 

https://naurok.com.ua/viktorina-priroda---nash-dim-96310.html
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Методичне об’єднання класних керівників  у 2020-2021 навчальному 

році працювало в межах науково-методичної теми школи «Формування 

відкритого інформаційно-комунікативного навчального середовища на 

засадах гуманної педагогіки»  Продовжували реалізацію змістовної частини 

національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» з метою збагачення виховного 

простору учнівського колективу на засадах гуманної педагогіки. 

Протягом року було проведено 4 засідання ШМО, два з яких проводились 

дистанційно. Систематично велась робота між засіданнями. Традиційно, на 

першому засіданні, на початку навчального року класними керівниками 

складається й обговорюється план роботи ШМО, індивідуальні плани 

виховної роботи. Ставляться задачі й проблеми для вирішення протягом року.  

      Задля вирішення поставлених на початок року завдань, а саме                         

підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних 

керівників із питань психології та педагогіки були проведені  засідання 

сумісно зі шкільною соціально-психологічної службою (соціальним педагогом 

Лукою К.М. і психологом Михайлуцею К.І.), які систематично надавали 

кваліфіковані рекомендації класним керівникам щодо роботи зі здобувачами 

освіти. Класні керівники самостійно проходили онлайн тренінги й вебінари з 

питань психології й педагогіки. На засіданнях ЩМО результати перегляду й 

проходження тематичних вебінарів і тренінгів активно обговорювались і 

брались до уваги у подальшій роботі.  

 Впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді проводилось через обговорення та реалізацію єдиних принципових 

підходів до виховання й соціалізації учнів. На початку навчального року, на 

засіданні ШМО класних керівників було розроблено класні плани виховної 

роботи з урахуванням питань патріотичного виховання, які містили низку 

заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді.  

https://padlet.com/aniutadevyatka/knh6o0cq7850eo3n 

 Протягом року тривала робота з реалізації проекту «Школа свідомого 

батьківства». Керівником цього проекту є класний керівник 9-А класу 

Гроздєва М.Ф. Всі заходи в межах проекту носять рекомендований характер. 

Так соціальним педагогом Лукою К.М. протягом року проводились 

індивідуальні співбесіди з батьками, діти яких потребують бюджетного 

оздоровлення, кваліфіковані консультації, щодо збору необхідних документів 

для безоплатного харчування й реалізації програми «Оздоровлення». На 

початку року класними керівниками проводиться опитування-анкетування 

задля виявлення сімей, які потребують особливої уваги (безоплатне 

харчування, бюджетне оздоровлення, потреба в індивідуальній або домашній 

формі навчання). Протягом року соціально-психологічною службою й 

класними керівниками надаються відповідні консультації, вживаються заходи 

щодо надання допомоги таким родинам. З´ясовано, що більшість батьків не 

володіють основами педагогіки та психології, у вихованні часто опираються 

на застарілі, не дієві методи. В таких випадках рекомендовано перегляд 

тематичних тренінгів і вебінарів онлайн.  «Основи успішної адаптації до 

школи. Принципи прихильності», «Шляхи формування сприятливого 

https://padlet.com/aniutadevyatka/knh6o0cq7850eo3n


психологічного клімату в родині» й т. інше. У зв´язку з пандемією вчителі 

використовували віртуальні дистанційні форми роботи й зв´язку.  

Вже тривалий час класні керівники вивчають передовий педагогічний 

досвід сучасних українських педагогів на онлайн платформах «Всеосвіта», 

«На урок», «Прометеус», займаються самоосвітою. Так класними керівниками 

молодших класів були пройдені педагогічні читання в режимі онлайн в рамках 

Всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару «Інклюзивна освіта 

для дітей з особливими освітніми потребами в Україні»,  «Цікавинки у 

викладанні предметів початкової школи». Для класних керівників середньої й 

старшої  ланки було запропоновано для перегляду й обговорення 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію « Сучасні підходи до 

організації виховної роботи в закладах освіти». Конференції були переглянуті 

вчителями й обговорені на ШМО. Савеленко С.М. взяла участь у вебінарах 

«Класне керівництво – працюємо з паперами», «ZOOM – квести в навчальній 

та позаурочній роботі і принципи організації та цікаві ідеї». Взяла участь 

конференції «Практичний інтенсив. Інтернет ресурси в роботі вчителя» 

Задля профілактики й попередження булінгу, класними керівниками активно 

просувається робота з  впровадження в систему виховної роботи заходів по 

запобіганню насильства над дітьми, між дітьми, попередження травматизму. 

Так на виконання цього завдання на ШМО була розроблена низка заходів, а 

саме: 

- Для молодших школярів було запропоновано проводити короткотривалі 

годинки спілкування з демонстрацією анімаційних відеороликів, 

ситуативних ігор, обговорення. 

- Для середньої та старшої ланки проводились години спілкування «Що 

таке булінг? Правова відповідальність».  Дев´ятка Г.В., Стороженко 

О.Ю., Залогіна О.О. провели годину спілкування з показом презентації 

на тему: «Шкільний булінг» та «Життя без насильства». На класних 

годинах були розіграні й обговорені життєві ситуації. Гроздєва М.Ф., 

Савеленко С.М., Дзундза О.Й. провели тренінг на тему: «Профілактика 

булінгу в учнівському середовищі» для учнів 9-11 класів за 

рекомендаціями псилога школи Михайлуци К.І. 

- Для батьків всіх класів з 1 по 11 були розроблені рекомендації «Як 

розпізнати булінг у школі? Що таке кібербулінг, його ознаки.» На 

батьківських зборах класні керівники систематично акцентують увагу на 

поставленій проблемі. 

- Класні керівники продивились вебінар з теми «Булінг очима дитини» 

https://www.facebook.com/152972148596436/videos/865617554025561.  

- Савеленко С.М., Лука К.М. взяли участь у вебінарі «Впровадження 

системних заходів, спрямованих на запобігання, попередження та 

протидію булінгу в закладах освіти» На останньому засіданні ШМО 

проводилось активне обговорення й взято до уваги рекомендації 

психологів щодо протидії булінгу в школі та вдома. 

- На початку року на ШМО було створено єдиний план виховних годин 

щодо попердження травматизму. Всі класні керівники дотримуються 

виконання плану. Окрім затверджених єдиних виховних годин, 

наприкінці року всі класні керівники зі своїми класами взяли активну 

https://www.facebook.com/152972148596436/videos/865617554025561


участь у Місячнику безпеки. Були розроблені індивідуальні плани 

заходів щодо дотримання правил БЖД. 

 Класними керівниками активно ведеться пропаганда здорового способу 

життя, залучення до занять спортом, фізкультурою, закалювання організму. В 

рамках цієї задачі ШМО активно співпрацює з вчителями-предметниками з 

фізкультури Шопен О.А., вчителем з основ здоров´я Савенковою О.Г. В січні 

2021, на засіданні ШМО разом із цими вчителями класними керівниками було 

обговорено й складено план проведення Тижня з профілактики здорового 

способу життя. В межах тематичного тижня було проведено низку 

дистанційних профілактичних заходів.  

Всі вищеописані завдання, які мали бути  вирішені вчителями, класними 

керівниками упродовж 2020-2021 навчального року пропоную вважати 

вирішеними, роботу ШМО класних керівників задовільною. На наступний рік 

пропоную продовжувати реалізацію проекту «Школа свідомого батьківства», 

координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних 

заходів класних колективів. 

План виховної роботи на 2020-2021 н.р.  виконано.  

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що 

пріоритетними на сучасному етапі є: 

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській 

діяльності та в навчально-виховному процесі школи; 

- збереження морального, фізичного та психічного здоров’я 

підростаючого покоління; 

- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості; 

- розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей. 

            З метою забезпечення в закладі реалізації державної політики з 

розбудови ефективної системи національного виховання на засадах 

загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення 

фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування 

соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовки 

молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення 

відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей, враховуючи викладене у 

довідці 

 

НАКАЗУЮ: 

 1 Оголосити подяку класним керівникам Дев’ятці Г.В., Стороженко 

О.Ю., Залогіній О.О., Гроздєвій М.Ф., Савеленко С.М., Дзундзі О.Й., Скігіній 

Л.М. за створення дистанційного освітнього середовища, що сприяє 

позитивним змінам у соціалізації школярів. 

 2. Класним керівникам 1-11-х класів: 

2.1.Керуватися в організації виховної роботи на 2021-2022 н.р  указом 

Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді»; 

2.2. Організовувати виховну роботу відповідно до програми  «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України», затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243;                                                                     

         протягом 2021-2022 н.р 



2.3. Підібрати такі форми роботи з учнями, які матимуть виховний вплив на 

підвищення моральності й загальної культури поведінки в школі й 

громадських місцях, стануть засобом соціалізації школярів та розвитку 

творчої особистості учителя й учнів. 

До 15.09.2021 

2.4.Широко залучати до навчально-виховного процесу батьківську 

громадскість, сприяти підвищенню відповідальності батьків за виконання 

своїх обов'язків шляхом їх залучення до участі у позакласних виховних 

заходах 

         протягом 2021-2022 н.р.    

2.5.Сприяти активній участі учнів класу в шкільних, районних, обласних 

конкурсах дитячої та юнацької  творчості;  

         протягом 2021-2022 н.р. 

2.6. Активізувати роботу органів класного самоврядування; формувати 

мотивацію учнів до активної участі в громадському житті класу, школи через 

залучення учнів до суспільно-корисної праці;  

         протягом 2021-2022 н.р. 

 3. Педагогу-організатору Савеленко С.М.: 

3.1. При плануванні роботи звернути увагу на результативність участі учнів у 

творчих конкурсах різного рівня;  

                                               протягом 2021-2022 н.р. 

3.2. Визначити конкретні напрями діяльності з підвищення ефективності 

роботи учнівського парламенту; 

               до 01.09.2021 

3.3. Посилити контроль за проведенням класними керівниками тематичних 

класних годин;  

                                                                                            протягом 2021-2022 н.р. 

3.4. Продовжувати роботу Ради профілактики, розширити профілактичні 

питання про правопорушення підлітків; 

         протягом 2021-2022 н.р. 

 4. Керівнику ШМО класних керівників Дев’ятці Г.В.: 

4.1. Спрямувати методичну роботу на удосконалення системи національного 

виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських, 

сімейних цінностей, забезпечити фізичний, морально-духовний, культурний 

розвиток дитини, формувати соціально зрілу творчу особистість, громадянина 

України; 

                   протягом 2021-2022 н.р. 

4.2.Активізувати роботу «Школи свідомого батьківства», залучивши 

психологічну службу та батьків учнів; 

                                                                                         протягом 2021-2022 н.р 

4.3.Узагальнювати та поширювати на рівні навчального закладу ефективний 

передовий досвід класних керівників із впровадження інноваційних 

технологій у виховний процес;  

                                        постійно  

4.4. Взяти участь у роботі районної  школи фахового зростання класного 

керівника; 

              протягом року 



4.5.Провести планування роботи методичного об’єднання класних керівників 

з урахуванням проведеного аналізу роботи за 2021-2022 н.р. та матеріалів 

даного наказу; 

                                             серпень 2021 року 

4.6. Проводити аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників з 

урахуванням досягнень та проблем в роботі класних керівників; 

        5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

         Директор                                    О.В.Чумаченко 

 

З наказом ознайомлені:  

 

Журавльова В.М._______Ковальова Н.П.________Савеленко С.М. _________ 

03.06.2021       03.06.2021       03.06.2021 

Дерябкіна В.І.__________Трофимук О.С._________Залогіна О.О. _________ 

03.06.2021      03.06.2021       03.06.2021 

Дев’ятка Г.В.__________ Скігіна Л.М. ___________Стороженко О.Ю.______ 

03.06.2021                        03.06.2021          03.06.2021 

ГроздєваМ.Ф._________СтахановаН.О.__________ Бруснікіна Т.М._______ 

03.06.2021     03.06.2021                    03.06.2021 

Дзундза О.Й ___________ 

03.06.2021 

   

 

  

 

 

 


