
Аналіз виховної роботи в школі за 2012 -2013 навчальний рік 

До основи виховної системи Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІст.№9 в 2012-2013 році покладений принцип системного підходу,який охоплював всі сфери 

шкільного життя,в центр якого поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним,фізичним і духовним потенціалом. Для підвищення рівня вихованості учнів 

запроваджена система виховної роботи,основна мета якої полягає у задоволенні інтересів учнів у постійному підвищенні інтелектуального,загальнокультурного та 

загальноосвітнього рівня. В виховний процес нашої школи впроваджено  технологію колективних творчих справ. Акцент був зроблений на осмисленні дитиною і підлітком 

свого власного життєвого напряму,здатності організувати своє життя,здібності до саморозвитку та неперервному самовдосконаленню. Планомірний вплив на структуру 

виховної системи став можливий завдяки розвитку і вдосконаленню основних функцій : прогностичної,проектувальної,організаційної,діагностичної, компенсаторної, 

мотиваційно  - спонукальної,діяльної,  контрольно  – оцінювальної, координаційно  – корегувальної тошо. 

    Одним із головних завдань школи в 2012-2013 н.р. було створення умов для розвитку особистості кожного учня, його самовираження в різних видах виховної 

діяльності, які були спрямовані на розвиток творчої активності,формування культури особистості,прилучення до загальнолюдських, національних цінностей. Визначення та 

запровадження ціннісних пріоритетів виховання допомагають дітям нагромадити досвід громадянської поведінки, сприяють їх духовному і творчому 

розвитку,соціалізації,створюють необхідні умови для засвоєння духовних і культурних цінностей, виховують повагу до культури свого народу. 

    Тривалі зв’язки нашої школи міським Будинком дітей та юнацтві (директор Лисиця Л.І) мають помітний вплив на творчий розвиток учнів нашої школи. Багато учнів 

відвідують прикладні,творчі гуртки,спортивні секції. З метою зайнятості учнів в позаурочний час та змістовного проведення дозвілля організована робота ансамблю 

«Вербиченька» (керівник Євтух Л.С),хореографічної студії «Дивертисмент»( керівник Квока О.А.),заняття з волейболу,футболу,тенісу. Вихованці нашої школи беруть активну 

участь в міських конкурсах,виставках дитячих робіт. Серед учнів школи – переможці конкурсів різного рівня. 

Система роботи класних керівників 

Класні керівники,педагоги школи в 2012-2013 н.р. активно використовували у своїй роботі різні форми і методи діяльності : шкільні та класні свята,зустрічі з 

ветеранами,екскурсії в державні музеї, тематичні класні газети,консультації,години спілкування ,на яких учні знайомляться з різними обрядами,звичаями,традиціями. Майже 

всі класні керівники середньої та старшої ланки разом з учнями здійснили поїздки до Львова,Переяслав – Хмельницького,Києва. У співпраці з учителями фізичного виховання 

проведений відкритий «Олімпійський урок», спортивні змагання «Тато,мама, я – спортивна сім’я»,  «Нумо,хлопці». 

Протягом тривалого часу навчальним закладом успішно здійснюється реалізація цільової програми « Обдаровані діти». Учні школи беруть участь і виборюють призові 

місця в міських,обласних та всеукраїнських етапах предметних олімпіад. Педагоги школи входять до складу міських творчих груп,що працюють з проблеми виховання 

обдарованих дітей. Класні керівники знаходяться у постійному творчому пошуку, створюють розробки класних годин,орієнтують педагогів і батьків на роботу з соціалізації 

підлітків,націлюють самих підлітків на переосмислення свого поводження,життєдіяльності,допомагають їм у їх цілеспрямованій соціалізації,самовихованні і 

самовдосконаленні. 

    Проте бажає залишатися кращою інноваційна діяльність класних керівників. Далеко не активно ще застосовуються вихователями сучасні форми і методи роботи,такі 

як :проектні майстерні, комп’ютерні презентації  власного виховного досвіду,системи роботи класного керівника, обмін та спілкування в режимі онлайн з колегами з різних 

куточків нашої країни. 

Аналіз наслідків управління системою виховної роботи в школі 

Управління розвитком виховної системи школи здійснюється на підставі Концепції розвитку освіти, Концепції виховання особистості у школі,цільових проектів, 

програми розвитку школи та поточного планування. На початку 2012-2013 навчального року був складений  навчально  – виховний план. При плануванні в минулому 

навчальному році за основу були прийняті основні концептуальні положення: 

  формування ціннісних установок, попередження відхилень у поведінці й моральному розвитку; 

 формування постійної потреби у творчій самоосвіті протягом усієї активної життєдіяльності. 

Основні концептуальні положення були декомпозитовані  у планах виховної роботи класних керівників. Управління виховною системою в школі використовує 

відповідну систему діагностики і моніторингу якості виховного процесу в класних колективах. Класними керівниками використовується відповідна діагностика, що вивчає 

особистість учня,класного колективу,виховного процесу,самодіагностика особистості. 

Педагогічний колектив школи використовує діагностичну програму вивчення рівня вихованості Н.П. Капустіна. На початку року класний керівник вивчає рівень 

вихованості своїх учнів, визначає цілі і завдання на навчальний рік , а наприкінці року порівнює показники. 

Робота органів дитячого самоврядування 

Педагог – організатор школи Потороча С.Л. є консультантом шкільної дитячої громадської організації « Веселкові вітрила».Важливим аргументом самоорганізації дитини 

є учнівське самоврядування,яке напрявляє до пошуку щляхів,оцінок,позицій життєвої активності. Виходячи саме з таких позицій,в школі створено демократичну модель 

учнівського самоврядування 



Головою учнівського самоврядування був учень 11 класу Короп Костянтин ,якому підпорядковуються шість центрів :центр навчання, сорту, туризму та охорони здоров’я , 

центр преси та інформації,центр роботи з молодшими школярами, центр інформації та преси,центр дисципліни та порядку. Учнівське самоврядування школи є активним 

учасником всіх загальношкільних заходів, міських конкурсів, змагань,акцій. Завдяки участі дітей у різних виховних заходах зростає соціальна активність та відповідальність в 

процесі практичної громадської діяльності школярів;розвиваються творчі риси характеру. Самоврядування - це реальний безперервний процес залучення учнів до суспільних 

справ. Маючи діючу модель учнівського самоврядування, наша школа не тільки дає знання,  а й виховує людину в дусі патріотизму ,вчить добру,порядності. 

Аналіз превентивного виховання 

Зміст виховної системи школи спрямовується на виховання соціально – активної особистості,тому особлива увага приділяється превентивному вихованню учнівської 

молоді. Основними завданнями в 2012-2013 н.р. було формування в учнів активної соціальної позиції, нетерпимого ставлення до проявів девіантної поведінки та аморальних 

вчинків,забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок,що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання. Серед учнів проводиться просвітницька 

робота щодо здорового способу життя у рамках програми «Рівний – рівному», ведеться факультатив «Школа проти СНІДу»,організовано тренінги з пропаганди здорового 

способу життя та підготовки підлітків для подальшої роботи в учнівському середовищі. 

  Створено банки даних про дітей,схильних до правопорушень,дітей,які проживають в сім’ях ,що перебувають у складних життєвих умовах. Протягом навчального року 

постійно здійснювався контроль за станом відвідування учнями школи. Проводилась просвітницька робота з питань санітарно – гігієнічної грамотності учнів. Учні молодшої 

ланки переглянули виставу про правила вуличного руху, яку підготували учні старших класів. Здійснюється відповідна просвітницька робота серед учнів практичним 

психологом школи Герасименко Г.А. для проведення виховних заходів,формування читацьких інтересів учнів обладнуються виставкові експозиції з питань формування 

правових орієнтирів серед молоді. Для соціального захисту дітей та забезпечення адекватного психологічного розвитку особистості проведено роз’яснювальна – 

профілактичну з учнями серед учнів школи та їх батьків щодо попередження жорстокого поводження та насильства в сім’ї. Створено інформаційний куточок для дітей та 

батьків з переліком установ та організацій, до яких можна звернутись з приводу жорстокого поводження та насильства. Зібрано та підготовлено матеріали по жорстокому 

поводженню та насильству в сім’ї для користування класним керівникам. 

Сприяння вихованню творчої особистості учнів 

Особлива увага педагогічного колективу школи – проблемі мотивації учнів до участі  у конкурсах,турнірах, фестивалях,змаганнях,зокрема у творчих конкурсах : 

«Молодь обирає здоров’я», « До чистих джерел», «Об’єднаймося ,брати  мої», «Птах року» та ін..Аналіз результативності участі учнів  у творчих конкурсах, 

фестивалях,змаганнях, акціях в 2012-2013 н.р показав позитивну динаміку успішності. Вихованці мають певні досягнення на конкурсах міського та обласного рівнів.  

Головними результатами виховної діяльності в 2012-2013 навчальному році є: 

 створення цілісної системи виховної роботи з учнями школи; 

 всебічне сприяння формуванню атмосфери взаємоповаги,взаємодії,взаєморозуміння між учнями,учителями,батьками; 

 налагодження дієвої системи підвищення психолого - педагогічної компетентності класних керівників; 

 організація ефективної взаємодії школи та громадськості у справі виховання підростаючого покоління; 

Завдання на новий 2013 -2014 навчальний рік 

У Законі України « Про освіту» визначені завдання загальної середньої освіти, акцентується увага на вихованні громадянина – патріота Вітчизни , який здатний до 

подальшої освіти і трудової діяльності,з вільними політичними поглядами; на формування творчої особистості учня,свідомого ставлення до свої обов’язків; виховання поваги 

до національних скарбів українського народу; вироблення навичок здорового способу життя. 

В Концепції національної Програми виховання,формування здорового способу життя,розвитку духовності і зміцнення моральних основ суспільства поставлений ряд 

завдань: 

 виховання високих моральних якостей,культури і трудової дисципліни; 

 збереження повноцінного фізичного розвитку дітей і трудової молоді; 

 запобігання злочинності,попередження інформації,яка містить в собі елементи асоціальної  поведінки,жорстокості,насильства,пропаганди наркотичних 

речовин. 

Головним завданням школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкретного обрання свого 

місця в житті. 

 Виховання органічно поєднується з процесом навчання дітей, оволодіння основами наук,багатством національної і світової культури. Пріоритетним напрямком є 

всебічний і гармонійний розвиток особистості,яка здатна до саморозвитку,самореалізації,самовиховання, в своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями,глибоко 

розуміє традиції свого народу. 



  Успіх виховного процесу залежить від стосунків між педагогом і учнем,які повинні будуватися на підставі співдружності і ділового партнерства. Учитель і учень – 

рівноправні суб’єкти  навчально  – виховного процесу. Тому слід більше уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів,їх оптимальній участі в 

суспільній діяльності, в справі виховання. 

Підвищенню результативності виховної роботи в навчальному закладі сприяє вдосконалення системи діючої виховної роботи,пошук нових систем виховання, 

запровадження розвиваючих технологій. 

Таким чином,головним завданням виховної роботи в школі в 2013-2014 навчальному році необхідно визнати створення відповідних умов для формування і 

розвитку високоінтелектуальної свідомої особистості з активною громадянською позицією. 

Очікувані результати 

1. Удосконалення системи управління та контролю за НВП. 

2. Покращення досягнень учнів. 

3. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки. 

4. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи педагогічних працівників закладу. 

5. Формування позитивного іміджу навчального закладу. 

 

Про розподіл обов'язків 

між класними керівниками 

за напрямками виховної роботи в 2013-2014 н.р. 

У зв'язку з початком нового 2013-2014 навч.рік на підставі Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, з метою найбільш повної реалізації річного Плану 

виховної роботи на підставі Наказу № …директора  Ніжинської ЗОШ І-ІІІст.№9  ступенів від 20.08.2013 року «Про розподіл обов'язків між класними керівниками за 

напрямками виховної роботи в 2013-2014 н.р обов’язки за напрямками виховної роботи розподілені наступним чином: 

 - Організаційний напрямок -  ….......... педагог-організатор; 

- Шкільне учнівське самоврядування - …………. педагог-організатор; 

- Дитяча громадська організація,………………… педагог-організатор; 

-Екологічний напрям  -.  Силка О.І, учитель біології,класний керівник 6 класу 

- Громадянське виховання – Савченко В.Г, ;класний керівник 7-б класу 

- Сімейне виховання – Середа Н.М,учитель математики, класний керівник 10 клкласу 

- Військово-патріотичне виховання – Щербань О.Я, учитель предмету «Захист Вітчизни» 

- Трудове виховання – Драчук В.І ,класний керівник 7-а класу 

-Художньо - естетичне виховання – Шишмінцева Ю.Є, класний керівник 9-а кл 

- Моральне виховання – Назаренко К.В, Гулак Л.М,класні керівники 5-х класів; 

- Національне виховання – Іващенко Н.І,класний керівник,9-б 

- Формування здорового способу життя – Кудіна Л.А,класний керівник 8-б класу 

- Превентивне виховання – Андрущенко Л.М,класний керівник 8-а 

- Сприяння творчому розвитку особистості –  учителі початкових класів 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ НАПРЯМКІВ СФОРМОВАНИЙ  ПЛАН НА ПОТОЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 

1. Організаційна робота 



№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 

1 

Провести вибори учнівського комітету До 20.09 ЗДВР, педагог-організатор 

2 

Провести вибори органів учнівського самоврядування у класних колективах До 15.09 Класні керівники 

3 

Організувати навчання учнівського активу Протягом навчального року Педагог-організатор 

4 

Запропонувати склад ради з профілактики правопорушень До 20.09 ЗДВР 

5 

Налагодити роботу гуртків, секцій, клубів за інтересами, узгодити плани їхньої роботи До 01.10.2013 

ЗДВР,керівники гуртків 

 

 

 

6 Створити інформаційний банк даних про зайнятість учнів у позаурочний час До 1.10 ЗДВР, 

класні керівники 

7 Провести психолого-педагогічну діагностику: — домінантних особистісних інтересів, здібностей 

учнів; — творчого і професійного потенціалу, індивідуального стилю діяльності педагогічних 

працівників щодо організації виховного впливу на учнів 

Протягом навчального року ЗДВР, 

класні керівники 

8 Оформити стенд «На допомогу класному керівнику» Червень — вересень ЗДВР 

9 Провести інструктаж класних керівників, керівників гуртків, консультантів, органів учнівського 

самоврядування з питань планування виховної роботи з дітьми 

Серпень — вересень ЗДВР 

10 Здійснити аналіз організації літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з 

багатодітних, малозабезпечених сімей 

Серпень 2013 ЗДВР 

11 Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення тих, хто схильний до 

правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин 

Вересень 2013 Практичний психолог, класні 

керівники 

12 Вивчити умови проживання важковиховуваних дітей, дітей-сиріт, дітей з багатодітних, 

малозабезпечених, неблагополучних сімей 

Протягом навчального року ЗДВР, 

класні керівники 

13 Розробити та ввести в практику роботи школи заходи морального та матеріального заохочення 

учнів, вести облік особистих досягнень школярів у різних видах позаурочної діяльності 

Протягом навчального року Адміністрація 



 

Громадянське виховання 

 

 

Мета: формування свідомого громадянина -  патріота  з притаманними йому     

             особистісними якостями  і рисами характеру, світоглядом, способом  

             мислення, почуттями, вчинками, поведінкою, спрямованими на розвиток  

              демократично – громадянського суспільства в Україні 

14 Організувати роботу учнів щодо естетичного оформлення класних кімнат, школи, території. 3 цією 

метою: — налагодити підтримання учнями належного санітарного та естетичного стану класних 

кімнат, школи; — обговорити з учнями майбутні зміни в оформленні кабінетів, наочності тощо; — 

організувати впорядкування пришкільної території; — провести конкурси на крашу кімнату, 

краще збережений підручник, кращий зошит, щоденник тощо; — організувати виготовлення та 

ремонт навчальних посібників 

Протягом навчального року Педагог-організатор,класні 

керівники 

15 Розробити і розмістити в інформаційному куточку учнівського самоврядування «Правила для 

учнів» 

До 1.10.2013 Педагог-організатор 

16 Поповнити банк даних про дітей соціально незахищених категорій До 9.09.2013 ЗДВР 

17 Розробити і видати інформаційно-просвітницький матеріал з проблем збереження репродуктивного 

здоров'я, здорового способу життя.підлітків і молоді 

Протягом навчального року  

18 Розробити і видати інформаційно-просвітницький матеріал з проблем збереження репродуктивного 

здоров'я, здорового способу життя .підлітків і молоді 

Листопад, березень — квітень Педагог-організатор,класні 

керівники 5-11, герасименко В.П 

19 Провести благодійні акції  до: 

 • свята Миколая;  

• Дня інваліда;  

Дня захисту дітей 

 

Грудень— травень Педагог –організатор,члени 

учнівського самоврядування 



№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

1 Спланувати систему методичної роботи з класними керівниками з питань громадянського виховання До 10.10 ЗДВР 

2 

Провести цикл  заходів, спрямованих на формування в дітей та учнівської молоді поваги до Конституції 

України, законів української держави: 

 • «Конституція Україні! — Основний Закон нашої держави» (учнівська конференція) 

 

 • «Імена і символи козацтва»(виховний захід) 

 

• «Держава та особа» (година спілкування) 

 

 • «Ти і закон» та ін. (усний журнал) 

Протягом навчального року 

 

 

Гулак Л.М 

 

Красновид І.М 

 

Савченко В.Г 

 

Андрущенко Л.М 

3 
Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо використання державної символіки у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 3 цією метою: 
  

 

 
• налагодити навчання груп прапороносців для урочистого виносу прапора Протягом навчального року 

Педагог-організатор, учитель 

фізвиховання 

 

 

 

 • поновити (обладнати) куточки національної символіки у класних кімнатах До 1.11.2013 Класні керівники,класовод 

4 
3 метою формування всебічно розвиненої особистості та громадянського виховання налагодити 

діяльність дитячих та молодіжних організацій  
Протягом навчального року 

Педагог-організатор, класні 

керівники 



 

 

 

 

 

Превентивне виховання 

 

 

Мета:Забезпечення теоретичної і практичної реалізації заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження подолання відхилень у поведінці 

школярів і запобігання розвитку різних форм їхньої асоціальної і аморальної поведінки, прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби 

поводити себе згідно з моральними нормами.  

 

 

 

 

 

5 Активізувати роботу органів учнівського самоврядування Протягом навчального року 
Педагог-організатор, класні 

керівники 

6 
Взяти участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Я — громадянин України. Україна — мій 

рідний дім» 
До 1.10 ЗДВР, класні керівники, учителі 

7 

3 метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усвідомлення своєї етнічної єдності, 

утвердження національної гідності провести:  

 виховна години: «Мій край — моя історія жива»;(жовтень 2013) 

  «Веде життєпис України до древніх українських міст» (виховний захід, листопад 

2013року) 

 «Барви рідного краю»  (конкурс – огляд художньої самодіяльності) 

 гру-екскурсію «Українська минувшина»(березень 2014) 

 літературно-мистецьке свято «Наша дума, наша пісня...»,   

Лютий  2014 

 

 

Назаренко К.В 

Самоткан О.М 

Євтух  

Л.С,кл.кер. 

Бойко Т.М 

Драчук В.І 

8 Організувати відзначення пам'ятних , 

 

Протягом ЗДВР, 

 ювілейних дат (згідно з календарем зна- навчального класні керів 

 менних і пам'ятних дат) року ники 



№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання відповідальні 

1 Розробити заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, правової та 

психологічної підтримки дітей і молоді, які потрапили у складні соціальні умови 

До 01.10 ЗДВР, класні керівники 5-11 

2 Продовжити практику проведення 1-го етапу Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства До 1.11 Учитель основ правознавства 

3 Запровадити у школі проведення:   

• тижня правових знань;  

• місячника правових знань 

Щомісячно Жовтень 

Березень 

Андрущенко Л.М, педагог-

організатор, класні керівники 

4 Розробити тематику лекцій, бесід, конкурсів, вікторин, КВК (з метою виховання в учнів правових 

вмінь та навичок)(за планом роботи клубу « Підліток» 

до 1.10 ЗДВР, Андрущенко Л.М 

5 Посилити увагу до дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування, проводити з ними 

попереджувальну, профілактичну роботу 

Протягом навчального року ЗДВР, класні керівники 5-11, 

педагог-орга-нізатор 

6 Щоденно виявляти конкретні причини пропусків занять учнями, оперативно вживати заходів 

виховного впливу на підлітків, які пропускають заняття без поважних причин 

Протягом навчального року ЗДВР, класні керівники 5-11, 

педагог-організатор 

7 Забезпечити участь навчального закладу в профілактичній операції «Урок Вересень ЗДВР, класні керівники 5-11 

8 Організувати зустріч учнів школи з працівниками Центру соціальних служб для молоді, 

кримінальної міліції у справах неповнолітніх, служби у справах неповнолітніх 

Протягом навчального року ЗДНВР, класні керівники 5-11 

9 Працювати над удосконаленням форм і методів діяльності ради профілактики правопорушень Протягом року ЗДВР 

10 Проводити обговорення телепередач, статей на правову тематику Протягом навчального року Класні керівники 5-11 

 

 

 

Національно – патріотичне виховання 

 
Мета: формування свідомого громадянина -  патріота  з притаманними йому     

             особистісними якостями  і рисами характеру, світоглядом, способом  

             мислення, почуттями, вчинками, поведінкою, спрямованими на розвиток  

              демократично – громадянського суспільства в Україні. 

 

№ Зміст роботи Термін виконання відповідальні 

1 Організувати надання шефської допомоги ветеранам війни, праці, людям похилого віку Протягом навчального року Педагог –організатор,волонтери. 

класні керівники 

2 Проводити акції щодо впорядкування меморіальних комплексів, могил загиблих воїнів, які полягли 

за Батьківщину 

Протягом навчального року Педагог -організатор, 

класні керівники 

3 Провести урочистий мітинг у Конотопському парку з нагоди 70-ї річниці визволення України від 

німецько – фашистських загарбників 

Провести уроки Мужності 

12.09.2013 

 

14.09.2013 

Іващенко Н.І 

 

Класні керівники 



Організувати покладання квітів до обеліску Слави  

14.09.2013 

класоводи 

4 Провести акції: 

 «Ветеран живе поруч», 

 «Шляхами подвигу і слави» ; 

3 цією метою: 

• проводити зустрічі учнівської молоді з учасниками національно-визвольних рухів; 

•  уроки мужності з нагоди відзначення Дня Збройних сил України, 

Дня Перемоги, Дня вшанування жертв війни; 

• проводити тематичні уроки 

Згідно з календарем 

пам'ятних дат 

ЗДВР, класні керівники 

5 Організувати проведення свята «Козацькі розваги (до Дня Збройних сил України) Грудень Щербань О.Я, 

Педагог –організатор, класні керів-

ники 

6 Забезпечити проведення акції «Пам'ять» до річниці Перемоги над німецько-фашистськими 

загарбниками 

 

Квітень класні керівники, педагог-

організатор 

7 Провести зустріч учнівської молоді з військовослужбовцями, які проходять службу у лавах Збройних грудень Щербань О.Я, класні керівники 

8 Взяти участь у міському етапі військово-спортивної гри «Зірниця» Травень Щербань О.Я, , педагог –організатор, 

Андрущенко Л.М 

    



                                                                                                                         

Моральне виховання 

 

Мета : прищеплювати розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з  моральними нормами, прийнятими у суспільстві, виховання 

патріотизму, свідомої дисципліни  і організованості, громадянської та соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків людей. Виховання всебічного 

розвитку дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних Умовах, реалізація її творчого потенціалу,формування у дітей моральних  цінностей з позицій добра, 

справедливості. 

 

 

 

№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

1 Розробити цикл бесід, лекцій з питань морального виховання учнівської молоді До 1.10 Класні керівники 

2 Забезпечити виконання учнями Статуту школи, правил поведінки для учнів, правил поведінки у 

громадських місцях 

Протягом навчального року педагог-організатор, 

учнівське самоврядування 

3 Виховувати в учнівської молоді повагу до родини, роду, інтерес до вивчення свого родоводу, 

національних, релігійних традицій, обрядів. З цією метою провести: 

 Свято Миколая(грудень 2013) 

 Конкурс щедрівок та колядок (січень 2014) 

 Свято Масляної( лютий 2014) 

 Свято «Вклонімося мамі до землі» (березень 2014 

  «Сімейні реліквії» (квітень2014) 

Протягом навчального року ЗДВР, педагог-організатор 

 

Назаренко К.В 

Класоводи 1-4 

Савченко В.Г 

Коршок Г.М 

Федорець Ю.О 

4 Забезпечити вивчення основних положень Конституції України, законів України, Декларації прав 

дитини та Конвенції ООН про права дитини, інших нормативно-правових документів 

Протягом навчального року ЗДВР, 

педагог-орга-нізатор, класні 

керівники 

5 Сприяти засвоєнню учнівською молоддю принципів загальнолюдської, народної моралі, основних 

етичних категорій. 3 цією метою провести бесіди: 

 «Ввічливість як основа вихованості» (відкрита виховна година) 

 «Запрошення до люстерка» (відкрита виховна година) 

  «Скромність прикрашає людину» (відкрита виховна година) 

  «Коли яке слово мовити»(відкрита виховна година) 

 

 

Жовтень 2013 

Лютий2014 

Березень 2014 

Квітень 2014 

 

Художньо-естетичне виховання  

Мета: виховувати в молоді естетичні погляди , смаки, які  грунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, примножувати культурно – мистецьке 

надбання народу відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 

 

 

№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

1 Свято шкільної родини  « Школа знову відчиняє двері нам свої» 1 вересня 2013 ЗДВР, Євтух Л.С,Квока О.А 

    

 

2 

Взяти участь у міських конкурсах художньої самодіяльності (згідно до плану міських заходів) Протягом року ЗДВР, Євтух Л.С,Квока О.А 



3 Організувати проведення фольклорної експедиції з метою вивчення звичаїв, традицій, обрядів рідного 

краю  «Люби і знай свій край» 

Протягом навчального року Голова МО початкових 

класів,класоводи 

4 Організувати лекції, бесіди, семінари, літературно-музичні вечори:  

 «Сучасна українська музика»(літературно – музичний вечір) 

 «Творчість В.Івасюка», (літературно – музична композиція) 

 

Листопад 2013 

Березень2014 

 

ШишмінцеваЮ.Є 

Драчук В.І 

5 Організувати участь учнів у  музичних виставах таконцертах : 

 «Доземний уклін тобі,учителю» 

 «Новорічні пригоди у Простоквашино»(музична вистава для учнів 1-4кл) 

Новорічний  блакитний вогник»,  

«Свято  8 Березня» 

 

Жовтень 2013 

Грудень 

березень 

 

Морміль В.А 

Педагог-організатор.муз.керівник 

Класні керівники5-11 

Середа Н.М 

6 Організувати роботу  художньо-естетичного спрямування: 

 музичний (ансамбль «Вербиченька»); 

 хореографічний (танцювальна студія «Дивертисмент») 

Протягом навчального року за 

окремим планом 

 

Євтух Л.С 

Квока О.А 

7 Залучати учнів до гри на найпростіших народних інструментах, створити ансамбль . Протягом навчального року ЗДВР, 

учитель музики 

8 Свято Шевченківської поезії «Кобзареві передзвони» Березень2014 Голова МО учителів укр..мови та л-ри 

9 Загальношкільне свято «Прощавай ,Букварику!» Травень 2014 класоводи  

10 Свято Останнього дзвоника Травень 2014 ЗДВР,муз.керівник Євтух Л.С, 

 

 

Трудове виховання 

Мета : вироблення свідомого ставлення до праці як найвищої цінності людини у суспільстві, виховання здорової фізично розвиненої особистості, цивілізованого господаря, 

виховання вміння професійного  визначення 

 

  



№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

1 Організувати чергування учнів у класних кімнатах з метою підтримання чистоти, вологе прибирання 

під час великих перерв та після уроків 

Протягом навчального року  класні керівники 

2 Закріпити територію школи за класами для підтримки її у належному санітарному стані Серпень ЗДВР, 

педагог-орга-нізатор 

3 Залучити учнів до роботи у «книжковій лікарні», проводити рейди-огляди стану збереження 

підручників 

Протягом навчального року Бібліотекар,учнівське самоврядув. 

4 Організувати виставки творчих робіт учнів. 

 Підготувати виставку учнівських робіт до огляду-конкурсу «Таланти твої, Ніжине » 

Організувати виставку робіт учнів  

Березень  учителі образотворчого мистецтва, 

трудового навчання 

5 Провести тестування учнів на профпридатність Протягом навчального року психолог Герасименко Г.А 

6 Провести цикл бесід із трудового законодавства (за окремим планом) Протягом навчального року учитель правознавства 

Андрущенко Л.М 

7 Оформити куточки профорієнтації (виставки «Все про професії») у шкільній бібліотеці Протягом навчального року Бібліотекар 

 

 

Екологічне виховання, туристсько-краєзнавча робота 

Мета : формування екологічної культури особистості ,усвідомлення себе частинкою природи, відчуття відповідальності за неї, як за національне багатство, залучення 

вихованців до акти ної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі. 

 

№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальні    

1 Організувати роботу щодо проведення екологічних акцій  

 «Птах року»,  

 «Парад квітів біля школи»,  

 «Галерея кімнатних рослин» ,  

 «До чистих джерел». 

 

Протягом навчального року ЗДВР, класні керівники, 

учителі біології 

   



2 Налагодити екологічне інформування в школі: випуск стіннівок, альбомів, усних журналів, фотостендів тощо Протягом навчального року ЗДВР, класні керівники, 

учителі біології та 

географії 

   

3 Провести тиждень екологічної освіти та виховання Квітень ЗДВР, класні керівники, 

учитель біології 

   

4 Організувати проведення тематичних свят: 

 «Свято осені», 

 «Свято весни»,  

 вечорів-подорожей: «По рідній країні» 

 

Жовтень 2013 

Березень 2014 

 

Класоводи 4 –х класів 

Класоводи 3-х класів 

   

5 Залучити учнів до практичної природоохоронної діяльності, догляду за зеленими насадженнями у класі; Протягом навчального року класні керівники, 

педагог-організатор 

   

7 Залучити учнів до практичної природоохоронної роботи: насадження клумб; впорядкування пришкільної 

території; розчищення джерел, русел річок 

Жовтень, березень— квітень учитель біології, класні 

керівники 

   

8 Провести тематичні експедиції з краєзнавчих досліджень рідного краю: «Люби і знай свій край»  учитель географії 

Кобернюк Л.П 

Герасименко А.В 

   

 

 

• історико-географічні: «Сто чудес України»( заочна мандрівка) До 1.10.2013 Лазоренко Ю.П 

 

   

 

 

• краєзнавчо-народознавчу «Любіть Україну вишневу свою» ( усний журнал) До 10.12.2013 Залозна О.а 

 

   

 

 

• туристсько-краєзнавчу «Краса і біль України»  До 1.02.2014  

Кудіна Л.А 

   

10 Підготувати команду для участі у міських та обласних змаганнях учнівської молоді з туризму  Вересень 2013 Герасименко А.В    

11 Створити шкільний екотеатр 

 

Жовтень Силка О.І    

12 Взяти участь у міському конкурсі-огляді учнівських екологічних агітбригад  

 

Квітень 2014 Педагог -організатор    

6. Формування здорового способу життя 

Мета: Забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді охорона та зміцнення їхнього здоров’я, формування  фізичних  здібностей особистості, виховання потреби в 

регулярних заняттях фізичною культурою. 



№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

1 Здійснювати пропаганду здорового способу життя. 3 цією метою забезпечити проведення:  ЗДВР, класні керів-

ники, педагог-

організатор 

2 

 

• Міжнародного дня боротьби зі СНІДом 1.12.13 Кл. керів. 5-11,педагог-

організатор 

 

3 

 

• Місячника боротьби з туберкульозом Лютий— березень Класні керівники5-

11,Задоя С.М 

4 

 

• Всесвітнього Дня здоров'я 7.04.14 Класні керів.5-11 

 

5 

 

• Дня Чорнобильської трагедії Квітень (26.04.14) Класні керівники5-

11 

 

6 

 

• Міжнародного дня боротьби з наркоманією Грудень 2013 Класні керів.5-11 

 

7 Організувати проведення циклу бесід, лекцій, зустрічей із лікарями, працівниками СЕС щодо шкідливого 

впливу на організм школяра тютюну, наркотиків, алкоголю  

Протягом навчального року ЗДВР, 

класні керівники, 

педагог-органі-затор 

8 Організувати проведення:  

• спортивних та туристських свят; 

 • загальношкільних змагань та спартакіад «Старти надій»; 

 «Козацькі розваги», 

 «Лицарські турніри» 

Протягом навчального року ЗДВР, класні 

керівники, педагог-

організатор, учителі 

фізвиховання 

9 Забезпечити дотримання учнями правил особистої гігієни, підтримання порядку на своєму робочому 

місці,класі,школі 

Протягом навчального року ЗДВР, 

класні керівники 

10 Забезпечити участь команди школи у змаганнях «Шкіряний м'яч» олімпійський урок Вересень-жовтень Учителі фіз-виховання 

11 Забезпечити проведення спортивних ігор учнівської молоді Згідно з графіком Учителі фіз-виховання 



12 Створити дитячі та молодіжні об'єднання «Юний пожежник», 

 «Юний інспектор дорожнього руху» 

Протягом навчального року  педагог-орга-нізатор, 

учитель основ здоров’я  

13 Налагодити роботу спортивних гуртків, секцій, клубів Протягом навчального року Учителі фіз-виховання 

 


