
 
Школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до 

життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального 

закладу відбувається так, щоб сприяти становленню 

особистості як творця і проектувальника власного життя. 
 

Проблема, над якою працює школа у виховній та позакласній роботі 

Створення життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення особистості 

 

Мета виховання: 

 

 створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та 

загальнолюдських цінностей;  

 формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно 

самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



Система виховної роботи школи забезпечує: 
 

 активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості; 

 організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками; 

 розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів 

особистості у позанавчальній діяльності; 

 згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах; 

 соціальну захищеність і підтримку учнів; 

 співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами; 

 співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової 

освіти, профілактичної роботи серед школярів; 

 концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи. 

 

Основними принципами організації виховного простору школи життєтворчості є: 
 

 Максимально можлива свобода учня у виборі форми та міри власної участі у виховному просторі; 

 Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення життєтворчості учня, набуття та 

реалізації ним індивідуально-особистісних технологій життєтворчості. 

 Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення індивідуального плану участі у 

виховному просторі. 

 Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя, 

актуального стану його життєвої компетентності. 

 Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховному просторі; 

 Обов’язковий самоаналіз та самооцінку учнем власних результатів. 



В школі створена модель управління виховним процесом: 

 

 

 

 

 



Взаємодія сім’ї та школи 

 

           



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У закладі працюють гуртки: 

 

 гурток хореографії «Оксамит»; 

 секція з волейболу; 

 секція з футболу клубу «Каскад»;  

 секція з баскетболу;  

 військово-патріотичне виховання; 

 «Кіокушинкай»; 

 «Карате»; 

 гурток «Музейна справа»; 

 клуб «Феміда»; 

 літературно-драматичний гурток 

«Світоч»; 

 гурток образотворчого мистецтва 

«Арт-терапія»; 

 хорове мистецтво; 

 гурток «Основи бібліотечних 

знань»; 

 «Хортинг»; 

 секція з гандболу. 



 
«Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, 

робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується».  

(В. О. Сухомлинський).

Напрями роботи навчального закладу з патріотичного виховання учнів: 

  формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави; 

 виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути 

громадянином України; 

 формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України. 

 збереження і продовження українських культурно-історичних традицій; 

 виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії; 

  формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу; 

 формування соціальної активності; 

 виховання правової культури особистості; 

 формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей; 

 формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного 

способу досягнення життєвого успіху 

 сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних 

потреб особистості; 

 виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській 

діяльності. 



 
 

Мета: 

Підвищення рівня фізичного, духовного здоров'я, психологічного та соціального благополуччя дітей і молоді 

шляхом пріоритетності здорового пособу життя як основного чинника відновлення здоров'я, його збереження 

та зміцнення. 
 

Основні завдання: 
 Формування позитивної мотивації здорового способу життя. 

 Забезпечення оптимальної реалізації визначення здоров'я як сукупності можливостей організму, впливу соціальних 

факторів сім'ї, системи навчання та виховання. 

 Створення оптимальних умов для виконання основної місії Програми розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю . 

 Впровадження в практику роботи школи комплексний моніторинг ефективності та результативності функціонування 

закладу – Школа сприяння здоров’ю як базового фактору для прогнозування та моделювання перспектив розвитку.  

 Здійснювання соціально-психологічного супроводу та підтримки всіх учасників навчально-виховного процесу з питань 

формування здорового способу життя.  

 Створення системи науково-методичного супроводу педагогічних працівників 

 Вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних методик діагностики, моніторингу і корекції стану 

здоров'я дітей і молоді; 

 Формування в учнів негативного ставлення до шкідливих звичок; 

 Визначення пріоритетом формування позитивної мотивації здорового способу життя у роботі з батьками і громадськістю; 

 Створення науково – інформаційного простору з питань збереження і зміцнення здоров'я дітей. 

 Проведення профілактичної, оздоровчої та еколого-валеологічної освітньої діяльності. 

 



 
I. Проведення акцій: 
 Збору мукулатури; 

 Тetra Pak; 

 «Запали свічку» 

 

II. Проведення виховних годин (заходів) 

присвячених: 
 Дню української мови та писемності. Вихоаний 

захід -  «Краща мова єднання – УКРАЇНСЬКА» 

для 5-х класів - 09.11. 

 Міжнародному дню толерантності «Будь 

толерантним» - 11.11. 

 Міжнародному дню відмови від паління 

«Палінню НІ» - 16.11. 

 Всесвітньому дню дитини. Конкурс малюнків       

 «Чи знаєш ти свої права?» для 1 – 4 класів - 

18.11. 
 Дню гідності та свободи. Виховний захід - 

«Свобода в Україні» - 21.11. 

 Дню пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій. Виховний захід «Біль душі людської» - 

24.11. 

 

III. Проведення благодійного ярмарку у 

підтримку дітей – інвалідів. 

 


