СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ У
2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону
дитинства», Основних орієнтирів виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затвердженими
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, Концепції громадянського виховання
особистості в умовах розвитку Української державності, Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про
затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014
№ 1232 «Про затвердження Плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»,
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного

виховання дітей і молоді, затвердженим наказом Міністерством освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, де визначені
завдання загальної середньої освіти, школа головну увагу у виховній роботі акцентує на виховання громадянина – патріота
своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності; формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги
до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя.
Виховання – найбільш важлива і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності на сучасному
етапі. Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного
суспільства, що добре знає себе та вміє правильно використовувати власний потенціал.
Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа»,(рекомендації МОН України з організації у закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і
благополуччя дітей у 2018-2019 н.р.) навчальний заклад має впроваджувати демократичну культуру через вироблення
відповідних процедур для захисту прав дитини і формування демократичних цінностей: захищати права дитини, стати
місцем безпечним для дитини, і йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про атмосферу довіри і взаємоповаги, де немає
насильства та дискримінації.
У роботі з учнями у 2019-2020 н.р. школа керуватиметься "Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів України", Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
(Указом Президента України від 25 червня 2014 року №344/2014) а саме:
-Уникнення булінгу серед дітей;
-Запобігання та протидії торгівлі людьми та дітьми;
-Суїцидальна поведінка, небезпечні квести для дітей: профілактика залучення;
-Профілактика девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх;
-Пропаганда здорового способу життя ;
Основними ідеями сучасної освіти, що підтримуються і поширюються Міжнародною організацією ЮНІСЕФ, є ідеї
забезпечення прав, свобод та інтересів дітей, представлені в концепції програми “Школа доброзичливого ставлення до
дитини”.
У сучасному світі активізуються такі негативні явища серед дітей та учнівської молоді як насильство,
кібертретирування, секстинг, булінг тощо, що не може не викликати стурбованості й посиленої уваги широких кіл

громадськості, освітян, батьків.
Цілком логічно, що виникає необхідність захистити, убезпечити, попередити наслідки
впливу на особистість несприятливих факторів і чинників.
Згідно концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, школа буде здійснювати виховну діяльність
у відповідності до наступних ключових напрямів:
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.
Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.
Ціннісне ставлення до природи.
Ціннісне ставлення до праці.
Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
Ціннісне ставлення до себе.
Превентивне виховання.
Сприяння творчому розвитку особистості
Педагогічний колектив школи вбачатиме головну мету національного виховання в набутті молодим поколінням
соціального досвіду, успадкуванні духовних надбань українського народу, досягненні високої культури міжнаціональних
взаємин, формуванні у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави,
розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
Виховання школярів здійснюватиметься у процесі навчально-пізнавальної діяльності, як провідної, шляхом
внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів відведення належного місця "спільно взаємодіючій
діяльності", як на уроках, так і в позаурочний час, на виховних заняттях за інтересами, гурткових заняттях.

Структура виховної роботи

ВИХОВНА
Організаційна функція

Контролююча функція

РОБОТА

ШКОЛИ
Вивчення розвитку
особистості

Соціально-педагогічна та
психологічна служба

Адміністрація школи

Методична функція

Створення умов для розвитку
особистості учня

Координуюча функція

Робота з класними
керівниками та
вихователями

Проведення виховних
годин, свят

Виховання на уроці

Робота класних керівників

Робота з батьками

Корекція діяльності
особистості

Вивчення умов життя учнів

Рада профілактики
правопорушень

Гурткова робота

Робота вчителів, вихователів та
керівників гуртків в школі
Виховна робота під час
предметних тижнів

Заняття дітей за
інтересами, гуртки

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямами
1. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

Набуття соціального досвіду, досягнення культури
міжнаціональних взаємин, виховання поваги до історії,
державної символіки, законодавства України

Мета

Заходи

Термін
виконання
Вивчення положень Конституції України, протягом
державної символіки, традицій і звичаїв
року
українського народу, історії держави.
Свято Першого дзвоника.

вересень

Поновити куточки національної символіки до 1.09
в класних кімнатах.

Відповідальний
вчитель історії та географії,
класні керівники, вихователі
класні керівники,
вихователі
класні керівники

Заходи до Міжнародного дня миру.

вересень

вихователі

Свято Останнього дзвоника.

травень

педагог-організатор

День УПА

жовтень

вчитель музичного мистецтва

Заходи до Дня Гідності та Свободи.
Оформлення стенду "Герої не
вмирають".
День української писемності та мови

листопад
вересень

вихователі
вихователі

листопад

Вчителі української мови

Проведення уроків мужності та зустрічей протягом
з воїнами АТО.
року
Заходи до Дня Захисника України.
жовтень
Тиждень української мови та літератури.

березень

ЗДВР
класні керівники
вчителі української мови

Відмітка про
виконання

Вшанування пам’яті жертв
голодомору 1932-1933 років в Україні.

жовтень листопад

класні керівники

Організувати постійно діючу виставку
літератури та фотоматеріалів у шкільній
бібліотеці.

вересеньтравень

бібліотекар

лютий

ЗДВР

Формування правосвідомості і підвищення
на цій основі рівня правової культури учнів

Вшанування Героїв небесної сотні

Проведення тематичних класних годин за жовтень
загальною темою "Закон - основа
життєдіяльності держави".
Проведення діагностування та надання
психологічної допомоги учням різного
шкільного віку.
Проведення тижня правових знань.

класні керівники

протягом
року

психолог

жовтень

вчитель історії

Виставка дитячих малюнків з теми "Я –
жовтень
громадянин України".
Організація зустрічей з представниками протягом
правоохоронних органів з метою
року
попередження правопорушень серед
неповнолітніх.
Виставка газет на тему "Боротьба з
лютий
наркоманією, токсикоманією та СНІДом".

ЗДВР
педагог-організатор

класні керівники

Попередження правопорушень, запобігання дитячої
бездоглядності, виховання здорового способу життя

Проведення лекцій для батьків на правову протягом
тематику.
року

класні керівники

Контроль за відвідуванням школи учнями протягом
року

класні керівники

Зв’язок із службою зі справ дітей,
протягом
громадськими організаціями з метою
року
своєчасного виявлення дітей, які стоять на
обліку та координації роботи у цьому
напрямку.

класні керівники

Організація зустрічей з представниками
правоохоронних органів, проведення
лекцій та бесід.

класні керівники

протягом
року

Індивідуальне консультування та
протягом
діагностична робота з дітьми, схильними
року
до правопорушень, та їх батьками, надання
допомоги.
Проведення бесід з батьками, діти яких
схильні до скоєння правопорушень.

протягом
року

Проведення виховних годин за загальною за планами
темою "Профілактика правопорушень.
класних
Правова відповідальність неповнолітніх". керівників

психолог

класні керівники
класні керівники

2. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ
Мета

Заходи
- Виховні години на морально-етичні теми.

Формування
цінностей моральної особистості

Проведення акцій "Милосердя", "Допоможи
ближньому".

Термін

Відповідальний

протягом року

класні керівники

вересень
жовтень

педагог-організатор,
класні керівники

Провести години спілкування на тему "Добротою себе
виміряй ", "Щастя. Як ми його розуміємо? ".
протягом року
Конкурсна програма
"Подорож в країну
Ввічливості".
березень
Анкетування учнів "Вибір", "Цінності та пріоритети".
протягом року
- Заходи до Міжнародного дня інвалідів

Концертні програми для батьків.

Організувати екскурсії на підприємства, де працюють
батьки учнів.
Виставка малюнків на тему "Добрі вчинки".

класні керівники
психолог

грудень

Соціальний педагог

лютий
травень

вчитель з основ
здоров’я
класні керівники

Диспут "Що означає жити красиво? ".
- Проведення Дня Матері.

Психолог

листопад
березень

Педагог-організатор,
вчитель музичного
мистецтва

квітень
березень

класні керівники
Психолог

Відмітка
про
виконання

3. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

Формування у процесі екологічного виховання почуття
особистої причетності до збереження природних багатств

Мета

Заходи
Систематично проводити екологічні рейди, та
моніторинги на пришкільній території по виявленню
стихійних сміттєзвалищ.

Термін

осінньо весняний період

Акція "Рідне місто зробимо ще кращим".

вересень

Конкурс «Квітковий вернісаж»

вересень

Конкурс на краще озеленення класної кімнати.

Відповідальний
Вчителі біології,
екології
класні
керівники
класні
керівники

згідно плану

класні
керівники
класні
керівники
класні
керівники
Вчителі біології

Свято "Птахи прилетіли".

березень

Вчителі біології

Заходи до Дня Землі та Всеукраїнського дня
благоустрою.

квітень
травень

класні
керівники

Робота по благоустрою шкільної території.

квітень

класні
керівники

Міжнародний День здоров’я.

квітень

класні
керівники

Конкурс на кращу екологічну газету.
Конкурс «Збережи життя ялинці»
Провести тиждень екології.

жовтень
вересень січень
грудень

Відмітка
про
виконання

4. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА

Залучення учнів до прекрасного, вироблення естетичної
активності, організація естетичної діяльності дітей

Мета

Заходи
Провести Свято Першого дзвоника.
Святковий концерт до Дня Вчителя
Провести конкурси малюнків:
-"Золота осінь";
-"Рідне місто моє";
-"Моя рідна школо";
-"Весняна пісня".
Випуски святкових газет

Термін

Відповідальний

вересень
жовтень
вересень
грудень
березень

ЗДВР
Учні 11-х класів
класні керівники

протягом року

Товариство «Пресцентр»
вчитель музичного
мистецтва
педагог-організатор

Заходи до Міжнародного дня музики.

жовтень

Літературно – музична композиція до Дня української
писемності.
Концертна програма "Дитинство моє веселкове".
Новорічні та Різдвяні свята.
Свято «Лесина пісня»
Шевченківський тиждень.

листопад

Концерт «Таланти твої, школо!»
Свято Останнього дзвоника.

листопад
грудень
березень
березень
квітень
травень

вихователі
класні керівники
педагог-організатор
Учителі української
мови та літератури
класні керівники
педагог-організатор

Відмітка
про
виконання

5. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

Створення умов для розуміння учнями ролі праці в житті,
готовності до трудової діяльності

Мета

Заходи
Закріпити за класами кабінети
Трудові десанти до Міжнародного дня громадян
похилого віку.

Термін

Відповідальний

вересень
протягом року
вересеньжовтень

класні керівники

вересень

Класні керівники

Організувати чергування учнів по школі. Скласти
графік чергування.
Організувати чергування учнів у шкільній їдальні

протягом року

педагогорганізатор
класні керівники

Залучити учнів до роботи у "Книжковій лікарні".

протягом року

бібліотекар

Систематично проводити рейди – огляди стану
збереження підручників.
Проводити рейди – огляди стану збереження
шкільного майна.
Підготувати виставку учнівських робіт до Дня міста.

протягом року

класні керівники

протягом року

класні керівники

вересень

класні керівники

Організувати цикл лекцій та бесід для старшокласників
із питань вибору професій.
Свято "Професія, яку я обираю"

протягом року

класні керівники

жовтень

класні керівники

Відмітка
про
виконання

6. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
Мета

Ціннісне ставлення
до свого фізичного
"Я" (забезпечення
фізичного розвитку
особистості,
зміцнення здоров’я,
виховання вольових
рис, гармонії)

Заходи

Термін

Відповідальний

День фізичної культури та спорту.

вересень

Заходи, присвячені Дню Захисника України.

жовтень

Заходи, присвячені Дню туризму.

вересень

вчитель фізичної
культури
вчитель
музичного
мистецтва,
класні керівники
вчитель фізичної
культури
вчитель фізичної
культури
вчитель фізичної
культури
вчитель
музичного
мистецтва,
класні керівники
класні керівники

Спортивні змагання на першість міста з різних
видів спорту.
Веселі старти.

протягом року

-

Заходи Дня Українського козацтва.

жовтень

-

Тиждень "За здоровий спосіб життя"

листопад

-

Конкурс "Козацькі розваги".

лютий

-

Конкурс "Лицарський турнір".

лютий

Міжнародний День боротьби з наркоманією.

вересень

березень

вчитель фізичної
культури
класні керівники

Відмітка
про
виконання

Ціннісне ставлення
до свого психічного
"Я" (сприяти
формуванню в
особистості
реалістичної Яконцепції, готовності
та здатності до
самовдосконалення,
конструктивної
самокритичності)
Ціннісне ставлення,
до свого соціального
"Я"
(формування вміння
запобігати
конфліктам,
справедливому і
шляхетному
ставленні до інших
людей)

Виховна година "Завтрашній характер – у
сьогоднішньому вчинку"
(5-6 класи)
Тренінг "Мій день: хороше та погане".
(7-9 класи)
Диспут "Мій ідеал".
(5-6 класи)
Круглий стіл "Найскладніше – не
відстоювати свою думку, а мати її".
(7-9 класи)
Тренінгове заняття "На кого я хочу бути
схожим у житті".
(5-6 класи)
Акція "Турбота".
(5-9 класи)
Диспут "Яка людина заслуговує на повагу
інших"
(5-9 класи)
Виховна година "Я і мої друзі".
(5-6 класи)

вересень

класні керівники

листопад
березень

психолог,
класні керівники
класні керівники

квітень

класні керівники

грудень

класні керівники

вересень,
жовтень
січень

класні керівники

лютий

класні керівники

класні керівники

7.РОБОТА З БАТЬКАМИ
Загальні питання батьківських зборів:

І семестр

Вересень
1. Вибори батьківського активу.
2. Що повинен знати та уміти учень на кінець
року з усіх предметів базового компоненту.
3. Про бережливе ставлення до шкільного
майна.
4. Реалізація Програми «Основні орієнтири
виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів України ».
Лютий
1. Роль сім’ї у громадянському вихованні і
становленні особистості.

Листопад
1. Критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів.

2. Про бережливе ставлення до шкільного
майна.

2. Підготовка до закінчення навчального року.
3. Організація оздоровлення.

2. Охорона життя, здоров’я дітей та безпека
життєдіяльності у школі та поза школою.
Відповідальність школи і сім’ї.
Травень
1. Охорона життя, здоров’я дітей та безпека
життєдіяльності під час літніх канікул.
Організація літнього відпочинку.

ІІ семестр

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Робота з батьками та учнями

Напрямок

Заходи

Термін

Відповідальний

Провести лекцію для батьків "Роль родини в
правильному професійному самовизначенні учнів"
(9 клас)

листопад

класний керівник

Залучати батьків до участі в проведенні екскурсій на
підприємства та навчальні заклади.

вересеньтравень

класний керівник

Розглянути на батьківських зборах питання “Роль
родини в підготовці школярів до вибору професії ” (9
клас)
Організувати тестування й анкетування учнів з метою
виявлення професійних інтересів

листопад

класні керівники

січень

психолог

Провести класні години «Є така професія Батьківщину захищати»
Провести конкурс малюнків «Мама, тато на роботі»
(5-9 клас)
Провести конкурс - виставку стіннівок “У світі
професій”.
Забезпечити участь старшокласників у Днях відкритих
дверей навчальних закладів (9 клас)
Провести шкільне свято «Фестиваль професій»

жовтень

класні керівники

листопад
березень
вересеньтравень
квітень

Самоврядування
Товариство «Пресцентр»
класний керівник
класні керівники,
вихователі

Відмітка
про
виконання

