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                                                             Виховує все: люди, речі, явища,  

                                                                      але насамперед і найбільше — люди.   

                                                    З них на першому місці —  

                                                                      батьки і педагоги 

                                                                                                         А. С. Макаренко     

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, 

педагогічний колектив школи орієнтується на відповідну нормативно-

правову базу, а саме: закони України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», Концепцію реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 грудня 2016 р. № 988-р), Концепцію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, Конвенцію про права дитини, Декларацію прав 

дитини, Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх  

навчальних закладів України та нормативно-правові акти, документи 

Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради,  Дарницького районного 

управління освіти.  

На початок 2017-2018 навчального року було розроблено та 

затверджено план виховної роботи школи у цілому та плани виховної роботи 

класних керівників 1-11 класів. Ці плани охоплюють всі напрямки 

виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, 

фізичне, екологічне, превентивне та включають в себе календарні, традиційні 



шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення програми 

«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді,  Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 

роки», Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії 

злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки, 

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, заходів щодо зміцнення моральності та 

утвердження здорового способу життя.  

Уся виховна робота в школі протягом 2017-2018 навчального року 

проводилися з метою реалізації виховної теми школи «Створення умов для 

формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, 

розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учня» за 

Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України: 

- ціннісне ставлення особистості до себе; 

- ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей; 

- ціннісне ставлення особистості до праці; 

- ціннісне ставлення особистості до природи;  

- ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва;  

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

Реалізуючи тему виховної роботи, педагоги школи використовували 

різноманітні форми та методи. Пріоритетними напрямками виховної роботи 

у 2017-2018 навчальному році визначено:  

- формування в учнів особистих рис громадян України, національної 

самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, 

шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення 

до культури всіх національностей, які проживають в Україні; 

- виховання духовної культури особистості; 



- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної 

символіки; реалізація регіональних програм в галузі освіти; 

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі 

відновлення історичної пам’яті; 

- збагачення народних традицій, звичаїв; 

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної 

активності і культури розумової праці; 

- формування творчої працелюбної особистості, виховання 

цивілізованого господаря; 

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та 

зміцнення здоров’я; 

- формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з 

природою; 

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, 

залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів; 

- посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення 

системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів; 

- підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості 

дитини як найвищої соціальної цінності; 

- створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та 

дітей, що залишились без батьківського піклування; 

- зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги 

дітям, батькам, сім’ям; 

- організація педагогічно-доцільної системи учнівського 

самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів. 

Протягом 2017-2018 навчального року в школі було проведено такі 

заходи: 

- свято Першого дзвоника (Сорока Л. А., Марченко О. П.); 



- свято до Дня учителя ««Серце віддаємо учителю!» (Сілецька Н. А., 

Ластовецька Г. А.); 

- захід до Дня української писемності  та мови (Алексютіна Л. П.); 

- захід до Дня захисника України, присвячений 75-річчю від початку 

формування  Української повстанської армії «Відповідь нескореного 

народу» (Марченко О. П., Тарара Т. О.); 

- Дні Європейської культурної спадщини (Ластовецька Г. А., МО 

учителів іноземних мов); 

- засідання шкільного Євроклубу «Демократичне розмаїття ідей в ім’я 

діалогу та розвитку» (в рамках Європейського тижня місцевої 

демократії) (Пожарська Г. Ю.); 

- тиждень пам’яті  «День слави і скорботи»: захід до Дня визволення 

України від фашистських загарбників (Сорока Л. А., Марченко О. П., 

Тарара Т. О.); 

- розширене засідання учнівського самоврядування закладу «Діловий 

стиль одягу у різних країнах світу» (Сорока Л. А., Марченко О. П.); 

- виховний захід для учнів 10-11 класів «Голодомор в Україні – геноцид 

Українського народу» (до Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні) 

(Колісніченко Т. Б.); 

- інформаційні хвилинки для учнів 5-9 класів «Герої не вмирають… 

Просто йдуть» (до Дня Гідності та Свободи) (Тарара Т. О.); 

- День місцевого самоврядування у навчальному закладі (Сорока Л. А., 

Марченко О. П., класні керівники 1-11 класів, учителі-предметники); 

- зустріч до Дня Збройних Сил України із волонтером Самооборони 

Майдану Романом Орищенком та бійцем батальйону ім. Кульчицької 

Соколовським Денисом (Сорока Л. А., Марченко О. П.); 

- День відкритих дверей у школі (Сорока Л. А., Марченко О. П., класні 

керівники 1-11 класів, учителі-предметники); 

- виховний захід до Дня Святого Миколая (Бойко О. М, Шиш О. В.); 



- флешмоб до Дня Соборності України «У День Злуки учителі та учні 

СШ 316 дружньо тримаються за руки!»; 

- захід до 100-річчя бою під Крутами «Їх тут триста, як скло, товариство 

лягло» (Шевченко Л. В.); 

- загальношкільний захід з нагоди Міжнародного жіночого дня «Свято 

весни – свято краси» (Кузнєцова Т. А., Калинюк С. Б.); 

- загальношкільний захід з нагоди Дня народження Т. Г. Шевченка 

«Шевченкова весна» (Сорока Л. А., Марченко О. П.); 

- тематичний захід з нагоди створення Української Центральної Ради 

(Сорока Л. А., Тарара Т. О.); 

- захід до Дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф «Чорнобиль 

– наш біль» (Сорока Л. А., Марченко О. П.); 

- загальношкільний захід до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги 

над нацизмом «Сльозою пам'ять та бринить» (Сорока Л. А.,      

Марченко О. П.); 

- загальношкільний захід до Дня матері «Спасибі, мамо, за життя» 

(Задорожня Н. О, Бугера Н. О., Совік Т. П., Бєлан А. В.); 

- виховний захід до Дня вишиванки (Товстенко Н. А.); 

- фестиваль гуртків до Міжнародного дня захисту дітей (Сорока Л. А., 

Демченко Д. М.); 

- конкурс малюнків «Пожежна безпека очима дітей» (Олійник О. Ф., 

Марченко О. П.); 

- конкурс-виставку виробів із природного матеріалу та осінніх квітів 

«Барви осені» (Марченко О.П., Корнієнко Т. В., класні керівники 1-11 

класів); 

- конкурс-виставку дитячої та юнацької творчості «Новорічна ялинка» 

(Марченко О. П., Корнієнко Т. В.,  класні керівники 1-11 класів); 

- конкурс-виставку «Великодні дива» (Марченко О. П., Корнієнко Т. В.,  

класні керівники 1-11 класів); 



- інформаційні хвилинки «14 грудня – День вшанування учасників 

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС» (Марченко О. П., УС школи); 

- інформаційні хвилинки з нагоди  120-річчя від дня народження 

Володимира Сосюри, українського поета, лірика (класні керівники 5-11 

класів); 

- інформаційні хвилинки до Всесвітнього дня авіації і космонавтики 

(класні керівники 5-11 класів); 

- тематичні виховні години: «Поважаю європейські цінності – будую 

сучасну Україну» (в рамках проведення першого уроку для учнів 5-11 

класів); до Дня партизанської слави «Подвигу жити вічно!»; з нагоди 

75-річчя від дня народження Анатолія Солов’яненка, співака, 

громадського діяча, Героя України; «Права людини і документи, які 

закріплюють ці права» (в рамках проведення правової декади «Правові 

та соціальні компетенції учнів як чинник превенції правопорушень»); 

до Дня захисника України, присвячена 75-річчю від початку 

формування Української повстанської армії «Відповідь нескореного 

народу»; до Дня визволення України від фашистських загарбників «Ти 

пам’ятай, ніколи не забудь…»; до 74-ї річниці звільнення Києва від 

гітлерівських військ; до Дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні 

«Україна пам’ятає…»; до Дня Збройних Сил України «На захисті 

рідної землі»; з нагоди 80-річчя з дня народження В’ячеслава 

Чорновола, державного, громадського, політичного діяча, журналіста, 

Героя України; до Дня Святого Миколая та Нового року; «Поважай 

гідність іншої людини» (у рамках заходів з питань морального 

виховання); до Дня Соборності України «Україна є, була і буде!»; до 

100-річчя бою під Крутами «І слава їх встає, не вмерши, ятрить крізь 

відстані і час»;  «Ніколи не забувай, що ти живеш  серед людей» (у 

рамках заходів з питань морального виховання); до Дня Героїв 

Небесної Сотні «Нехай живе Небесна Сотня в думках, у душах і в 

серцях!»; «Будьте здорові, діти» (в рамках декади антиалкогольної, 



антинаркотичної, антитютюнової пропаганди); до Міжнародного 

жіночого дня «Зберу у долоні сріблясту росу і рідній матусі її віднесу»; 

з нагоди Дня народження Т. Г. Шевченка «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь 

віки»; з нагоди Дня українського добровольця (Постанова Верховної 

Ради України № 1822-VІІІ від 17.01.2017); до Міжнародного дня щастя;  

з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав; «Здоровим бути модно!» (з нагоди Всесвітнього дня здоров’я 

та в рамках тижня пропаганди «За здоровий спосіб життя»); до Дня 

пам’яток історії та культури «Перлини України»; «Поважай гідність 

іншої людини» (у рамках заходів з питань морального виховання); до 

Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом  

«Пам’ятаємо! Перемагаємо!»; до Дня вишиванки «Вишиванка – символ 

Батьківщини, дзеркало  народної душі»; до Дня Києва «Моє місто – 

моя гордість» (класні керівники 1-11 класів);  

- проведення акцій «Макулатурінг», «Опале листя», «Посади дерево», 

благодійна допомога військовослужбовцям, які перебувають у зоні 

АТО (солодкі подарунки від учнівської та батьківської громадськості 

на передову у рамках співпраці з волонтером Самооборони Майдану 

Романом Орищенком), Всеукраїнська акція «Потяг Єднання 

«Труханівська Січ»» (вітальні коробки до Святого Миколая); акція 

«Підтримай бійців» (листи, малюнки, обереги для передачі в зону АТО 

в рамках проведення районної національно-патріотичної акції 

«Блокпост пам'яті. Дарниця»). 

- місячник «Увага! Діти на дорозі» (Олійник О. Ф., класні керівники        

1-11 класів); 

- тижні безпеки життєдіяльності в період осінніх, зимових, весняних 

канікул. 

Учні школи брали  участь у районних та міських заходах: 



- моніторингове дослідження «Екологічна грамотність та здоровий 

спосіб життя учнівської молоді» (Сорока Л. А., класні керівники        

10-х класів); 

- моніторингове дослідження «Професійна самоідентифікація 

старшокласників як чинник формування їх особистості» (Сорока Л. А., 

класні керівники 10-х класів); 

- Всеукраїнський конкурс художньої творчості серед учнів шкільних 

закладів та художніх шкіл Дарницького району: живописна композиція 

«Україна очима дітей» (Корнієнко Т. В., класні керівники 1-10 класів); 

- районні туристично-краєзнавчі змагання «ТуризмФЕСТ» з нагоди 

Всесвітнього  дня туризму (Василенко М. А.); 

- районний етап міського конкурсу «Юніор-турнір» та «Інтелект-турнір» 

(Марченко О. П., Сілецька Н. А., Петренко Л.П., Василенко М. А.); 

- VІІ районний конкурс-фестиваль дитячої творчості «Дарниця 

талантами славиться-2017» у номінації «Вокальне мистецтво» 

(вокально-хоровий ансамбль «Ліхтарики» – участь, керівник 

Ємельяненко А. А.; Шевченко Надія, 11-А клас – ІІІ місце);  

- VІІ конкурс-фестиваль «Дарниця талантами славиться-2017» у 

номінації «Хореографічне мистецтво» (хореографічний колектив 

«Перлинки» – участь, керівник Шнайдер А. М.; дует у складі Панченко 

Софії і Куцулими Максима – І місце); 

- І етап VІІ Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця» 

(номінація «Мистецтво музики» –  І місце, керівник Марченко О. П.); 

- районний етап міського конкурсу-фестивалю «Діалог держав: 

партнерство в освіті» (Кондратенко Л. М., Барабанова О. В.); 

- змагання «Стрільба» І (районного) етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)         

(Вербенюк В. В.); 



- І (районний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (Вербенюк В. В.,                       

Василенко М. А.); 

- районний етап міського конкурсу «Київський вальс-2018»           

(Сорока Л. А., Марченко О. П., Миронюк К. Я.); 

- районна національно-патріотична акція «Блокпост пам’яті. Дарниця» 

(Олійник О. Ф., Сорока Л. А., Марченко О. П., Шнайдер А. М., класні 

керівники 8-10-х класів); 

- І районний відкритий турнір «Шахова олімпіада. Дарниця» 

(Герасимчук С. В.); 

- міський етап ІІІ Кубка Київського міського голови з шахів 

«Кришталева тура»  серед учнів закладів загальної середньої освіти 

Києва (Герасимчук С. В.);  

- ІІІ благодійний футбольний матч «Парламентський кубок-2018» серед 

команд Збірної народних депутатів та Збірної журналістів України 

(Мартинюк М. М.); 

- ІІ змаганнях "School Fest-2018" серед учнів закладів загальної 

середньої освіти району, присвячених Дню Києва (ІІ місце, керівники 

Василенко М. А., Чередніченко Г. І.); 

- Відкрита першість Дарницького району із самбо (Челпанова Є. С.); 

- традиційний кубок з міні-футболу «Співдружність навчальних 

закладів» (Василенко М. А., Чередніченко Г. І.); 

- змагання з волейболу, футболу (Василенко М. А., Чередніченко А. І.). 

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі протягом    

2017-2018 навчального року працювало 38 класних керівників, педагог-

організатор, соціальний педагог, психолог, заступник директора з виховної 

роботи. 

Одним з аспектів національно-патріотичного виховання є прищеплення 

учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. 

У школі постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування в 



учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі 

створено куточки державної символіки. На всіх урочистих заходах звучить 

Гімн України, а на окремих – педагогічний та учнівських колективи 

виконують Гімн вживу. 

У рамках екологічного виховання протягом 2017-2018 навчального 

року відбулись трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою 

прилеглої до школи території, місячники з благоустрою. Плідно працювали і 

старшокласники, приводячи до ладу пришкільну територію.  

З метою виховання учнів школи засобами театрального мистецтва 

протягом навчального року діти були активними глядачами різноманітних 

вистав виїзних театрів та студій: 

- театральна вистава для учнів 1-4 класів «Пеппі Довгапанчохи» 

(Котяхова Н. В., класні керівники 1-4 класів);  

- театральна вистава для учнів  1-6 класів «Снігова королева» театру 

«Каре» (Сорока Л. А., класні керівники 1-6 класів); 

- театральна вистава для учнів 1-6-х класів «Три яблука» (за мотивами 

українських народних казок) театру «Каре» (Сорока Л. А., класні 

керівники 1-6 класів); 

- науково-розважальне шоу «Наука як свято» (Сорока Л. А., класні 

керівники 1-6 класів). 

Також учні відвідували такі театри Києва:  

- Київський муніципальний академічний театр опери та балету для 

дітей і юнацтва (6-Б, 6-В клас); 

- академічний театр юного глядача на Липках (7-В клас, класний 

керівник Гудиря Л. А.);  

- Національний академічний театр російської драми імені Лесі 

Українки (8-Б клас, класний керівник Кондратенко Л. М.);  

- академічний Молодий театр (8-В клас, класний керівник       

Петренко Л. П.);  



- академічний театр юного глядача на Липках (11-А клас, класний 

керівник Шевченко Л. В.).  

Профорієнтаційна робота побудована на зв’язку школи з закладами 

вищої освіти. Як на базі школи, так і на базі таких закладів систематично 

відбуваються зустрічі учнів випускних класів з їх представниками, 

наприклад: 

- профорієнтаційна лекція-диспут «Світ професій – мій вибір, мій успіх» 

для учнів 11-А класу за участі представників Дарницького центру 

зайнятості (Сорока Л. А., Шевченко Л. В.); 

- День відкритих дверей у Київському національному університеті імені 

Т. Шевченка (Кузнєцова Т. А.); 

- День відкритих дверей у Київському обласному вищому професійному 

училищі харчових технологій та ресторанного сервісу           

(Ластовецька Г. А.); 

- профорієнтаційна екскурсія до Київського інституту Національного 

університету «Одеська юридична академія» (Тарара Т. О.); 

- профорієнтаційна екскурсія до Київського національного університету 

культури і мистецтв (Ященко М. І.); 

- профорієнтаційна зустріч з представниками Національного авіаційного 

університету для учнів 9-х класів (Сорока Л. А., Марченко О. П.); 

- екскурсія до Верховної Ради України (Сілецька Н. А.); 

- профорієнтаційний вернісаж у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка (Сілецька Н. А.); 

- профорієнтаційна гра «Мистецька фортеця» (Марченко О. П.) 

 Класними керівниками протягом 2017-2018 навчального року 

проводились години спілкування за темами: «Я обираю професію», «Моя 

майбутня професія», «Вибір професії – справа твого життя», «Обираючи 

професію – обираємо життя». 

Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи 

надають  соціальний  педагог  школи Шафорост А. В. та психолог         



Ященко М. І. Анкетування учнів, індивідуальні бесіди з ними, групова та 

індивідуальна робота у класі, виступи на класних батьківських зборах, 

консультації для батьків – все це сприяє професійному визначенню учнів у 

майбутньому. 

Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через 

проведення правової декади «Правові та соціальні компетенції учнів як 

чинник превенції правопорушень» у жовтні (з 02 по 11 жовтня), декади 

захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства у листопаді (з 

13 по 17 листопада), Всеукраїнського тижня права у грудні (з 04 по 10 

грудня) 2017 року, декади антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової 

пропаганди у лютому (з 12 по 21 лютого), тижня пропаганди «За здоровий 

спосіб життя» у квітні (з 02 по 06 квітня) 2018 року.  

У ході декад, тижнів оформлювалися стенди, випускалися газети, в 

бібліотеці працювали виставки літератури з даної тематики та проводилися 

окремі заходи: 

- лекція-бесіда для учнів, схильних до правопорушень «Життєвий  вибір 

і його наслідки» (за участі старшого інспектора сектора ювенальної 

превенції Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанта 

поліції Жало О. К. та інспектора сектора ювенальної превенції 

Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта 

поліції Кухар Ю. Г.) (Кондик О. П., Сорока Л. А.); 

- лекція для учнів 8-9 класів «Правопорушення та відповідальність за їх 

скоєння» (за участі старшого інспектора сектора ювенальної превенції 

Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції 

Жало Олени Костянтинівни) (Сорока Л. А.); 

- круглий стіл  для учнів 9-х класів «Чи знаємо ми свої права»       

(Сорока Л. А., Бурдова Т. Г.); 

- Єдина виховна година для учнів 5-11-х класів «Запобігання різним 

формам насильства» (класні керівники 5-11 класів); 



- Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення 

Загальної декларації прав людини (Бурдова Т. Г., класні керівники 1-11 

класів); 

- круглий стіл з лідерами учнівського самоврядування класів «Моя 

Україна – правова держава» (Марченко О. П., УС школи); 

- виховні години  для учнів 9-11 класів «Захисти життя – зупини 

насильство!» (в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства») (класні керівники 9-11 класів); 

- гра-мандрівка  для учнів 1-4-х класів «Права у моєму житті» (класні 

керівники 1-4 класів); 

- інформаційні хвилинки для учнів 5-11 класів «Свої права ти добре 

знай, їх шануй і захищай» (Марченко О. П., УС школи); 

- інтерактивне опитування «Моє ставлення до екстрим-селфі», «У чому 

небезпека інтернет-квестів?» (Шафорост А.В., Ященко М. І.); 

- виставка малюнків, плакатів серед  учнів 1-7 класів «Здоровим бути 

модно!» (Корнієнко Т. В., Марченко О. П., УС школи); 

- інформаційні хвилинки для учнів 1-4 класів «Корисні та шкідливі 

звички» (Марченко О. П., УС школи); 

- уроки-подорожі для учнів 1-4 класів «Мандрівка до острова скарбів 

«Здоров’я» (класні керівники 1-4 класів); 

- профілактична бесіда для учнів 5-7 класів «Я за здоровий спосіб 

життя», майстер-клас для учнів 8-х класів «Здоров’я як ресурс» 

(соціальний педагог Шафорост А. В.); 

- диспут для учнів 8-9 класів «Дія шкідливих звичок на людину», 

майстер-клас для учнів 6-х класів «Я хочу бути здоровим» (психолог 

Ященко М. І.); 

- тематична лекція «Здоров’я – вибір кожного» громадської організації 

«Здорове людство» (Сорока Л. А., класні керівники 9-10-х класів); 

- Урок здоров'я «Здоровим бути модно!» (з нагоди Всесвітнього дня 

здоров’я (класні керівники 5-11 класів); 



- лекція щодо здорового способу життя у відділенні медичної допомоги 

підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді» Дарницького району 

(Сорока Л. А., Шафорост А. В., УС школи). 

Для попередження порушень поведінки учнів школи на перервах, 

станом на 10.01.2018 року складено графік чергування по школі вчителів та  

чергових класів. Слід зазначити, що всі класи відповідально протягом 

навчального року ставилися до обов’язків чергування. 

З метою попередження та профілактики негативних проявів в 

учнівському середовищі протягом року класні керівники проводять 

батьківські збори, на яких розглядаються питання щодо роз’яснення 

нормативних актів, які зобов’зують батьків нести адміністративну та 

кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх 

неповнолітніх дітей. 

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням 

занять учнями, пропусками без поважних причин, за успішністю знань, 

проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують 

умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості 

учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, 

зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання, проводять 

роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до 

роботи у класі та в школі. Питання роботи школи з профілактики дитячої 

бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх 

розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях МО класних керівників. 

Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного 

сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в 

музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні 

керівники, вчителі, адміністрація школи. Приділялося багато уваги 

організації дозвілля та відпочинку школярів у позаурочний час. При школі 

працює 35 гуртків. 

№  Керівник Для 



з/п Назва гуртка гуртка яких 

класів 

1.  «Світозар» Бугера Н. О. 5-10 

2.  «Патріот» Вербенюк В. В. 10, 11 

3.  «Екос» Петренко Л. П. 8 

4.  «Євроклуб» Пожарська Г. Ю. 5-11 

5.  «Ліхтарики» Ємельяненко А. А. 1-8 

6.  «Робототехніка» Бєлан А. В. 5-8 

7.  «Студія образотворчого мистецтва» Корнієнко Т. В. 5-11 

8.  «Джура» Вербенюк В. В. 7-11 

9.  «Лідер» Марченко О. П. 5-11 

10.  «Нappy English» Оверчук О. В. 1-4 

11.  «Нappy English» Красняник О. С. 1-4 

12.  «Нappy English» Єсипова Я. В. 1-4 

13.  «Нappy English» Зайцева О. А. 1-4 

14.  «Діадема» Демченко Д. М. 1-10 

15.  «Рухливі ігри» Комар Т. В. 1-4 

16.  «Баскетбол» Коробейнікова В. В. 5-6 

17.  «Футбол» Чередніченко А. І. 1-4 

18.  «Баскетбол» Василенко М. А. 5-11 

19.  «Юний пожежний» Алексютіна Л. П. 6-10 

20.  «Юний пожежний» Кариченко Л. І. 1-4 

21.  «Юний інспектор дорожнього руху» Совік Т. П. 7-10 

22.  «Юний інспектор дорожнього руху» Гебеш О. О. 6-7 

23.  «Перлинки» Шнайдер А. М. 2-6 

24.  «Світогляд» Герасимчук С. В. 1-5 

25.  «Карате» Крекотень Д. С. 2-8 

26.  «Київський вальс» Миронюк К. Я. 9-11 

27.  «Самбо» Чалпанова Є. С. 1-5 

28.  «Самбо» (ДЮСШ) Чалпанова Є. С. 1-5 

29.  «Футбол» (ДЮСШ) Мартинюк В. В. 1-4 

30.  «Жіночий футбол» (ДЮСШ)  Гресь А. В. 9-11 

31.  «Жіночий футбол» (ДЮСШ) Верезубова Т. О. 9-11 

32.  «Футбол» (ДЮСШ «Дарниця») Романовський С. П. 1-2 

33.  «Тайський бокс» Сизенко О. Ю. 2-8 

34.  «Гімнастика» (Школа Дерюгіної) Хозлу Е. Л. 1-6 

35.  «Зірочка-316» Скриннікова Г. О. 1-4 

 

Школа взаємодіє та співпрацює з батьківською громадськістю. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», Статуту навчального закладу,  з 

метою налагодження рівноправних партнерських стосунків з батьківською 



громадою на засадах взаєморозуміння, гуманності з питань організації 

життєдіяльності дітей, у закладі освіти проводиться відповідна робота для 

налагодження співпраці між педагогічним колективом, учнями та 

батьківською громадою. 

Батьківські комітети надають посильну допомогу закладу освіти в 

озелененні класних кабінетів, ремонті та методичному забезпеченні класних 

кімнат. Також батьківські колективи сприяють у проведенні родинних свят, 

конкурсів, організації екскурсій. 

Проводилися засідання загальношкільного батьківського комітету, 

піклувальної ради школи, педагогічного колективу та батьківської 

громадськості з таким порядком денним:  

1. Інформація директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Фіданян О. Г. про патронаж навчального закладу під час 

термомодернізації (реконструкції). 

2. Інформація директора школи Кондик О. П.  про виконані ремонтні роботи 

у рамках термомодернізації (реконструкції) навчального закладу.  

3. Інформація директора КП «Київбудреконструкція» Мусієнка Я. В., 

директора ТОВ «Спецвогнеізоляція» Лимаренка В. А. про хід 

термомодернізації (реконструкції) навчального закладу та поточні 

проблеми під час виконання ремонтних робіт. 

4. Інформація голови загальношкільного батьківського комітету           

Тихого Р. І. про допомогу батьків під час термомодернізації 

(реконструкції) навчального закладу. 

5. Звіт директора школи про виконану роботу за 2016-2017 навчальний рік та 

хід термомодернізації (реконструкції) навчального закладу. 

6. Інформація директора КП «Київбудреконструкція» Мусієнка Я. В., 

директора ТОВ «КАФЕР ІНЖИНІРИНГ» Баранова Д. О., директора ТОВ 

«Спецвогнеізоляція» Лимаренка В. А. про хід термомодернізації 

(реконструкції) навчального закладу та поточні проблеми під час 

виконання ремонтних робіт. 



7. Звіт голови загальношкільного батьківського комітету про роботу 

Асоціації батьків у 2016-2017 навчальному році. Затвердження складу 

загальношкільного батьківського комітету, плану роботи на 2017-2018 

навчальний рік. 

8. Звіт про роботу піклувальної ради та школи протягом 2016-2017 

навчального року. 

9. Організація харчування учнів 1-11 класів пільгової категорії. 

10.  Про стан роботи комісії з питань попередження правопорушень серед 

неповнолітніх. 

11.  Затвердження плану заходів з національно-патріотичного виховання. 

12.  Правила внутрішнього розпорядку та поведінки учнів. Використання 

мобільних телефонів тільки як медіа-засобів для навчального процесу. 

13.  Про роботу гуртків та секцій у 2017-2018 навчальному році.  

14.  Моніторинг стану здоров’я учнів. Ухвалення порад та пропозицій щодо 

складових здорового способу життя учнів закладу. 

15.  Про прозорість та відкритість діяльності навчального закладу. 

16.  Про дотримання ділового стилю одягу учасниками навчально-виховного 

процесу. 

17.  Звіт голови загальношкільного батьківського комітету про роботу 

батьківського комітету на осінніх канікулах 2017-2018 навчального року. 

18.  Підсумки проведення виховних заходів за вересень-жовтень 2017-2018 

навчального року. 

19.  Організація роботи школи на зимових канікулах. 

20.  Участь батьківської громадськості в організації та проведенні Новорічних 

свят. 

21.  Видача безкоштовних запрошень на новорічні столичні вистави учням 

пільгових категорій. Благодійна допомога військовослужбовцям у зоні 

АТО. 

22.  Освітня діяльність закладу у ІІ семестрі 2017-2018 навчального року. 



23.  Організація роботи щодо правового виховання у ІІ семестрі 2017-2018 

навчального року. 

24.  Організація роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів під час 

освітнього процесу протягом ІІ семестру 2017-2018 навчального року. 

25.  Про партнерство школи і сім’ї заради творчого освітнього розвитку 

дитини. 

26.  Особливості здачі ЗНО та ДПА у 2017-2018 навчальному році. 

27.  Організація рейду «Урок». 

28.  Освітня робота закладу за січень-березень 2017-2018 навчального року. 

29.  Дотримання правил БЖД під час весняних канікул. 

30.  Звіт про роботу батьківського комітету школи та участь в організації 

змістовного дозвілля учнів під час весняних канікул. 

31.  Організація літнього відпочинку. 

32.  Формування профільних класів. 

33.  Звіт директора перед педагогічним колективом та батьківською 

громадськістю за 2017-2018 навчальний рік. 

34.  Сучасні технології навчання молодших школярів як основний пріоритет 

Нової Української Школи. 

35.  Робота з обдарованими учнями. 

36.  Про ДПА у 9-х класах та ЗНО у 11-х класах. 

37.  Підсумки виховної роботи за 2017-2018 навчальний рік. 

38.  Звіт голови батьківського комітету школи про співпрацю школи та 

батьківської громадськості за 2017-2018 навчальний рік. Погодження 

ремонтних робіт по підготовці до нового навчального року. 

39.  Інформація заступника голови батьківського комітету про порядок 

голосування за проект № 703 по ремонту спортивних залів закладу освіти.  

Значна увага приділялась протягом 2017-2018 навчального року 

створенню належних умов для навчання учнів соціальних категорій. 

Проводилося обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей з 

інвалідністю, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 



традиційні доброчинні акції з  покращення матеріального становища та 

надання посильної допомоги  дітям пільгових категорій. Так, у вересні двоє 

дітей, позбавлені батьківського піклування (Ємець Андрій, 8-В клас; 

Платонов Володимир, 8-В клас) отримали безкоштовну шкільну форму та 

спортивні костюми, а одна дитина-сирота (Луференко Олександра, 1-Д клас) 

– спортивний костюм. У грудні 2017 року діти пільгового контингенту 

відвідали вистави до Нового року в Національному палаці мистецтв 

«Україна» (11 учнів), Київському академічному театрі ляльок (4 учні), 

Київському національному академічному театрі оперети (2 учні), 

Національному цирку України (4 учні) та безкоштовно отримали солодкі 

подарунки (74 учні). Усього 95 учнів, що становить 40 % від загальної 

кількості учнів пільгових категорій закладу. На кінець навчального року 

подано заявку на отримання безкоштовної шкільної форми, спортивних 

костюмів та взуття для 5 учнів пільгових категорій (2-х дітей-сиріт та 3-х 

дітей, позбавлених батьківського піклування). 

Проаналізувавши роботу закладу за 2017-2018 навчальний рік, слід 

зазначити, що всі учні школи задіяні в освітньому процесі, залучені до 

роботи гуртків, спортивних секцій, позакласної та позашкільної роботи. 

Педагоги закладу докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх 

громадян України. 

План виховної роботи за 2017-2018 навчальний рік виконано. 

                      

 

                      Директор                                             О. П. Кондик                 

 

Виконавець: Сорока Л. А., заступник директора з виховної роботи                                                                  

 


