
Аналіз виховної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

за 2017/2018 н.р. 

 

               Виховна діяльність роботи школи була спрямована на реалізацію Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», 

«Конвенції про права дитини», «Концепції національно – патріотичного 

виховання дітей і молоді», методичних рекомендацій з питань організації виховної 

роботи у навчальних закладах Одеського регіону в 2017/2018 навчальному році, 

методичних рекомендацій щодо національно – патріотичного  виховання у 

загальноосвітніх закладах, документів Міністерства освіти і науки України, 

обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування. 

               Науково – методична проблема, над якою працює колектив школи: 

«Застосування технологічної компетентності у педагогічній діяльності з метою розвитку 

конкурентоспроможної  особистості вчителя та розвитку ключових компетенцій учнів» 

              Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань: 

 • виховання громадсько - патріотичних якостей учнів; 

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку 

учнів; 

 • турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя; 

 • естетичне, екологічне та трудове виховання як  складові підготовки учнів до 

дорослого життя; 

 • продовження сумісної роботи соціально – психологічної  служби з педагогами, 

учнями, батьками. 

          Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі в 2017/2018 н.р. 

згідно наказу по школі  від .08.2017р. № «Про розподіл функціональних обов’язків 

та посадової відповідальності між адміністративними працівниками» працюють: 

- педагог-організатор,  

- практичні психологи, 

- соціальний педагог,  

- 20 класних керівників 1-11 класів. 

          Виховання учнів школи здійснюється в процесі урочної, позаурочної та 

позашкільної роботи. Адміністрація  навчального закладу разом з батьківським 

комітетом школи створюють належні умови для виконання виховних завдань. 

          Завдяки співпраці адміністрації школи, вчителів, батьків та учнів в школі 

організовуються різноманітні заходи.  

          Навчальний рік традиційно розпочався святом першого дзвоника та 

проведенням Першого уроку «Україна  на  карті  Європи!», метою якого було 

формування в учнів розуміння єдності й цілісності України,її багатонаціонального 

народу як  національної ідеї  розвитку  демократичної держави. Яскравими 

заходами у школі були Олімпійський урок  (Янакова М.С., Панайотов В.Д.), 

спортивне  свято між учнями та  вчителями «Веселі  старти»(Янакова М. С.), День 

учителя (Мельник Г.С., Мілованова О.В.,члени ШУС.),  шкільний конкурс 

«Вчитель року-2018» (Буртенко І. О.,  

Саєнко М.М.), урочиста  посвята учнів 3- 9 класів у козаки( Мельник Г. С., 

Мілованова О. В.) , прес - конференція «Порушення головного права людини на 

життя під час Голокосту у Другій світовій війні» (9 - 11 кл., Допірук О.Г.), 

шкільний осінній  ярмарок у  рамках  акції «Діти-дітям»( Мельник Г.С.), 

інформаційно-просвітницькі заходи до 73-річниці  визволення  України від 



німецько-фашистських загарбників(Допірук О. Г.),географічна гра «Скарби 

Чорного моря», пізнавально – розважальна гра «Море – це вічний рух і любов. 

Вічне життя» ( 6, 8 кл., Гамар О.І.), лінійка «Мова  моя  українська» 

( 3кл. Скіц Т. І.), конкурс стіннівок  «Україна Єдина», уроки  мужності,тематичні  

уроки про події української, вшанування  пам'яті героїв небесної сотні, практичні  

навчання  домедичної допомоги у наслідок ДТП (9кл.Грабіна Л. В.), бесіда з 

представником дорожньої служби (3кл.  

Скіц Т.І.),лінійка пам’яті «Запали свічку»,урок українсько-німецької мови 

«Стежинами культурної спадщини Німеччини» (5,7,9 кл. Голякова Н. І., 

Красножан О.О.), свято до дня яблук (Мельник Г. С.), заходи до Дня  боротьби зі 

СНІДом (Сливка А.В., Мельник Г. С.), відвідання залу суду учнями 10 класу 

(Допірук О.Г.),спортивно-розважальне  свято до дня збройних сил України ( 

Мельник Г. С., Коваль Ю. М.), шкільний  конкурс Міс  Снігуронька-2018 

(Мельник Г. С., Мілованова О.В.), новорічні свята (Мельник Г.С., Мілованова 

О.В., члени ШУС.), концертна програма до дня 8 березня( Мельник Г. С. 

Мілованова О.В., члени ШУС.), тематичні тижні (права, туризму, хімії, 

інформатики, толерантності, народознавства, української писемності та мови, 

охорони праці), конкурси плакатів, малюнків. Традиційними стали санітарні 

п’ятниці, екологічний суботник до Дня Чорного моря (6– А кл. Гамар О.І.), 

трудовий десант – висадження дерев (8 - 9 кл. Байло Ю.С.), операція «Годівниця»  

(1 – 5 кл., класні керівники). У квітні проведено загальношкільну лінійку 

«Чорнобиль не має минулого часу», інформаційно – просвітницькі заходи: 

виховний захід «Захист учнів у надзвичайних ситуаціях» (9 клас), години 

спілкування «Стій, вогонь!» (2 - 4 класи), бесіда «Небезпечні речовини» (5-8 

класи), показ  презентації та показ фільмів, присвячених 30-ій річниці трагедії у 

Чорнобилі 

           Учням школи, з 1 по 11 клас, прищеплюється повага до національної 

символіки, любов до рідного краю. Саме тому у кожному класі та у школі створені 

куточки державної символіки. 

          Протягом   2017/2018 навчального  року  вчитель образотворчого мистецтва  

Батишева М.Є оформляла тематичні виставки творчих робіт учнів. Бібліотекар 

Меліш А. Л. оформляла тематичні виставки літератури.  

        Гурткова робота в закладі представлена такими гуртками : 

- вокальний гурток, керівник Мілованова О.В.; 

-  «Джура», керівник Коваль Ю.М., Янакова М.С.; 

- образотворче мистецтво, керівник Василенко М.Є.; 

- спортивний гурток, керівник Янакова М.С.; 

- «Умілі руки», керівник Бурдух Н.Г.; 

- гурток технічної творчості, керівник Байло Ю.С.  Гуртківці беруть участь у 

загальношкільних та позашкільних заходах. Учениці  8 – А класу Чудак О. 

присуджено  Гран - прі міжміського фестивалю – конкурсу естрадної пісні 

«Пісенний дивосвіт». Керівник гуртка «Захист Вітчизни» організував участь учнів: 

- у вивченні  стрілецької зброї (учбової) у міському ліцеї; 

-  у шкільних змаганнях між учнями 9 – 10 кл. по стрільбі з пневматичної 

зброї; 

- у міському етапі Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – патріотичної 

гри  «Сокіл» («Джура»). 



           Заступниками директора з НВР ведеться  облік роботи обдарованих учнів, 

їх успіхів як в інтелектуальних змаганнях так і в творчих та спортивних.  

Протягом останніх років учні школи займали ІІІ місце по кількості призових місць 

у міських предметних олімпіадах.  

            Учні школи  активно брали  участь у  міських конкурсах: День  туризму(8кл. 

Мельник Г.С., Коваль Ю. М.), «Пісенний  дивосвіт» (8 кл. Мілованова О. В.), 

«Екологічний ярмарок» (6 кл. Мельник Г.С., ІІІ місце), Новорічна карусель( 8-А кл, 

Мельник Г.С., Ломовцева Н.І., ІІІ місце), спортивне свято «Тато, мама, я - 

спортивна сімя»( 2 кл, Бурдух Н. Г., ІІ місце; 3кл. Скіц Т. І.), конкурс-фестиваль 

«Молодь обирає здоров’я»( 9 кл., Мельник Г. С., ІІІ місце), військово-патріотична 

гра «Сокіл»(«Джура»)(8-10кл, Байло Ю. С., ІІІ місце  зі стрільби), змагання ЮІР (8-

10 кл.,Мельник Г. С., ІІІ місце з медицини). 

У навчальному закладі здійснюється соціальний захист дітей соціально-

незахищених  категорій. Так, кожний класний керівник 1-11-х класів на початку 

вересня формує базу даних учнів класу – «соціальний паспорт класу», у якому 

зазначає категорії дітей, які потребують максимальної уваги. У налагодженій 

співпраці класні керівники разом з соціальним педагогом Сливкою А. В. та 

педагогом – організатором Мельник Г.С.  відвідують цих дітей вдома, обстежують 

їх побутові та житлові умови, цікавляться їхніми проблемами.   

      У роботі з дітьми-інвалідами соціальний педагог працює в тісній співпраці з 

класним керівником та батьками дитини. Традиційно з 27.11.2017- 03.12.2017 по 

ЗОШ № 6 проводився тиждень інклюзивної освіти. Протягом  тижня соціальним 

педагогом Сливкою А. В.  проведенні наступні заходи: урок доброти «Дивись на 

нас, як на рівних» з учнями 3-А класу, години спілкування «Ми  всі  різні, але  всі  

рівні», конкурс  малюнків «Добро в  нашому  житті». Учні школи  прийняли 

участь у святкуванні Міжнародного дня людей з особливими потребами в МЦДТ. 

Традиційно в грудні школою  були придбані подарунки до Дня Святого Миколая 

для дітей соціально-незахищених категорій. 

            Президент ШУС Буртенко К. приймав участь: 

- у привітанні з Днем Святого Миколая дітей – інвалідів, переселених з 

Луганської та Донецької обл.,  

- у зустрічі з членами районного об'єднання учнівського самоврядування 

закладів освіти Суворовського району, 

-   у саміті проактивних «Б.У.М. – Бажай. Удосконалюй. Мотивуй».  

          Розвиток  учнівського самоврядування, стимулювання активності учнів – 

важливе завдання школи. Діяльність органу учнівського самоврядування в школі 

сприяє згуртуванню шкільного колективу, ефективному входженню у доросле 

життя. У школі діє Рада лідерів, яку очолює президент школи – учениць 8-Акласу 

Буртенко К. В школі працюють 5 міністерств: освіти, культури, праці, спорту, 

екології. ШУС формується з найактивніших, встигаючих, дисциплінованих учнів 

7-11 класів, які користуються авторитетом серед своїх товаришів.  Керує роботою 

ШУС педагог – організатор Мельник Г.С. На зборах  ШУС складений  план 

роботи учнівського самоврядування, вирішують питання підготовки до основних 

свят та вечорів, що проводяться в позаурочний час, благоустрою території школи 

(прибирання території, її озеленення), розподілені обов’язки. Силами ШУС у 

школі проведено: День самоврядування; концерт до Дня працівників освіти, 

шкільний осінній ярмарок, виставка  малюнків  і стіннівок; підготовка до міського 



свята День туризму, благодійних акцій, новорічні свята, концерт до Дня 8 Березня, 

участь у всеукраїнській акції «Серце до серця». 

            У школі активно працює загін волонтерів, який допомагає у проведені  

благодійних акцій: 

- В рамках Всеукраїнського заходу «Урок» організовано та проведено 

благодійну акцію «Готуємо дітей до школи»  по збору одягу, шкільного приладдя 

для дітей соціальних категорій. 

- Педагог – організатор, соціальний педагог, керівник  гуртка Бурдух Н.Г.  та 

члени ШУС підготували   подарунки (41  новорічну іграшку), виготовлені 

власноруч, для дітей з обмеженими можливостями, які є переселенцями зі Сходу 

України(до Дня Святого Миколая). 

- Благодійна акція «З добрим ранком, ветеране» . 

           Згідно плану роботи школи розробляються плани роботи школи на 

канікули, в яких охоплюється робота з різних напрямків: робота з обдарованими 

дітьми, дітьми «групи ризику», методична робота, корекційні заняття,   

обстеження житлово – побутових умов дітей, підготовка до загальноміських 

заходів.  

          Щотижня проводить засідання старост класів, під час яких  учні навчаються  

самостійно мислити, аналізувати, приймати рішення, думати не лише про себе, а й 

про тих, хто поряд, поважати їх та їхні права. На  стенді «Шкільний вісник» 

висвітлюється інформація  щодо  заходів, які  будуть  проводитися та підсумки 

проведення конкурсів, ранків, вечорів, олімпіад. Ця інформація є корисною і для 

батьків. 

          Основними завданнями при роботі з батьками є налагодження тісного зв'язку 

школи з батьками, активізація роботи батьківського комітету школи; проведення 

роз’яснювальної роботи щодо виконання норм законодавства України з питань 

освіти. Складено загальношкільний план роботи з батьківською громадськістю на 

2017/2018 н.р., графік проведення організаційних класних батьківських зборів, 

обрано батьківський комітет школи з представників батьків 1 – 11 класів, Раду 

школи з представників батьків, вчителів та членів ШУС. До більшості заходів 

залучаються батьки учнів – музичний супровід на загальношкільні свята надавав  

член батьківського комітету.  

         Продовжується робота по педагогічній просвіті батьків (поповнюється 

тематична папка «Педагогічна скарбничка для батьків», виступи психолога на 

батьківських зборах).  

          Активно працює у школі методичне об'єднання класних керівників. Воно 

об’єднує 20 класних керівників 1 – 11 класів. Керівником МО – класний  керівника 

2 - Б класу Бурдух Н.Г. Класні керівники брали активну участь у роботі ШМО: 

збиралися на засідання для вирішення проблемних питань, проводили відкриті 

виховні заходи.  

     На виконання наказів відділу освіти в школі видаються накази щодо виконання 

заходів з питань виховної роботи, складається план заходів та звітна документація. 

 
 


