
 

Аналіз виховної роботи 
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за 2017 - 2018  н. р. 

 
 У 2017 - 2018 н. р. виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту»,Концепція національно - патріотичного виховання, програма « Основні 

орієнтири виховання  учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», державних національних 

програм. 

  У цьому навчальному році у навчальному закладі запровадили комплексно - цільову  програму з 

удосконалення системи громадянсько  – патріотичного виховання  « Ми - українці!». Кожен класний керівник 

планував свою роботу відповідно до розділів даної програми:  

- І частина ( 1-4 класи) « Люблю тебе, моя Вітчизно...»; 

- ІІ частина ( 5 клас) « Моя найкраща  в світі сторона чарівна, неповторна Україна…»; 

- ІІІ частина ( 6-7 класи) « Я, ти, він, вона, а разом – дружна сім’я» ; 

- ІV частина (8-9 класи) « Я- громадянин і патріот держави. Я все зроблю для її блага і тепла»; 

- Vчастина ( 10-11 класи) « Ми -  юний цвіт, нової України. У наші очі дивиться народ». 

                Головна увага приділялася формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для 

самореалізації , соціалізації особистості відповідно до здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання 

громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в 

учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового 

способу життя.  

 Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові «Аналіз банку даних 

дітей пільгових категорій та організація харчування» (вересень), «Аналіз перевірки планування класними 

керівниками виховної роботи та якості її виконання» (жовтень), « Про роботу гуртків . (листопад), «Про 

проведену роботу педагогічного колективу, щодо попередження злочинності, правопорушень, бездоглядності 

та безпритульності серед підлітків» (грудень), «Про попередження дитячого травматизму в І півріччі» 

(грудень), «Аналіз виховної роботи за І семестр» (січень), «Про організацію позакласної та гурткової роботи з 

розвитку творчих здібностей дітей» (лютий), « Про діяльність класних керівників  щодо розвитку творчих 

здібностей учнів в умовах класного колективу» (березень), «Про  стан роботи з дітьми пільгового контингенту» 

(квітень), «Аналіз виховної роботи за рік та організація літнього відпочинку» (травень), «Розгляд першого 

варіанту річного плану на новий навчальний рік» (червень).  

   Провели педагогічну раду« Реалізація науково – методичної проблеми області « Соціалізація дітей та 

учнівської молоді в сучасному освітньому просторі в Ювілейнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів»». 

         Протягом року працювало методичне об’єднання класних керівників, робота  якого якісно вплинула на 

підвищення теоретичного науково-методичного рівня класних керівників, озброєння їх сучасними виховними 

технологіями та знаннями нових форм та методів . Робота методичного об’єднання класних керівників чітко 

спланована, проведено 4 засідання. Вивчено досвід роботи класного керівника 5 класу Коваленко О.І.,  яка має 

стаж роботи класного керівника 10 років .  Оксана Іванівна продемонструвала здатність продукувати ідеї, 

знання теоретичного матеріалу ,уміння координувати виховні впливи  на сім’ю ,педагогічний  та учнівський  

колектив, розкрила провідні ідеї власного педагогічного досвіду роботи. 

         Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  Херсонської обласної державної 

адміністрації  від 31.12.2013 року № 627 у  навчальному закладі Ювілейнівської загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів Цюрупинської районної ради  Херсонської області проводиться  дослідно-експериментальна робота   

за темою «Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як умова успішної соціалізації дітей та 

учнівської молоді» ( підсумковий етап). 

          Директор Ювілейнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Трембач Людмила Валентинівна, спеціаліст  вищої 

категорії, старший учитель та заступник директора з виховної роботи, Петрелі Наталія Анатоліївна, спеціаліст 

вищої категорії координують впровадженням експерименту у навчальному закладі у модулі «Ресурсне 

управління розвитком навчального закладу як одна з умов успішної соціалізації дітей та учнівської молоді».  

             Наукове керівництво дослідно-експериментальної роботи  здійснює Назаренко Людмила Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, учитель методист, член кореспондент УААН. 



          Термін проведення  дослідно-експериментальної роботи: 2013-2016 р.р., який подовжено до 2018 року. 

Дослідно-експериментальна робота носила системний характер і охоплювала всі підсистеми навчального 

закладу. 

    Педагогічний колектив здійснив  підбірку друкованих матеріалів по співпраці з громадськими організаціями 

та представниками громади ( сценарії з фотографіями)., описано роботу всього колективу з даного питання  

 ( звіт по експериментальній роботі). Також на сайті навчального закладу висвітлюється  хід  дослідно-

експериментальної роботи.          

                Виховна робота в школі проводиться за тематичними місячниками згідно річного плану школи. Слід 

зазначити, що планування здійснювалось на основі досліджень запитів учнів з різних напрямів виховної роботи. 

Таким чином виникають традиційні для школи заходи: персональні творчі виставки учнів,  зустрічі з 

випускниками школи, День Святого Валентина, шкільне Євробачення,  волонтерська, пошукова робота, акції 

милосердя, мітинг пам’яті , Шевченківські дні, вечори відпочинку. Значна увага приділяється проектній 

діяльності. Будь-яка КТС – створення проекту, а отже оволодіння основами планування, регулювання 

міжособистісних взаємин, формування навичок ділового спілкування, вміння працювати в колективі, 

вироблення активної, самостійної, ініціативної позиції школярів. Створено і реалізовано проекти:  

- « Онуки перемоги!»(5-11 класи,  кер. Музею Коваленко О.); 

-  « Волонтер справа благородна» ( 5-11 класи ,класні керівники, пед.. організатор Чіркіна С.М.); 

- «Татко, бережи себе!» ( пед.. орг.. Чіркіна С.М.); 

- мультимедійний проект«Випускники ювілейних років – 2008,1998,1988,1978 »( 8 -10 класи, класні керівники); 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Протягом року проведено: 

- місячник «Увага! Діти на дорозі!»; 

- місячник « Кожна дитина – неповторна перлина»; 

- місячник «Бережи здоров’я та й на все життя»; 

       -      місячник правової освіти «Бережи мене, мій законе»; 

- місячник «Новорічні та різдвяні свята»; 

- місячник патріотичного виховання «Я,родина , Україна.»; 

- місячник «Моя шкільна родина історії краплина»; 

- місячник «Без сім’ї і свого роду нема нації, народу»; 

- місячник екології «Земля – наш спільний дім»; 

- місячник «Ми всі різні, але всі потрібні». 

Слід відзначити   виховні заходи які пройшли на високому рівні: 

-  святкова лінійка «Здрастуй ,школо!» (ЗДВР Петрелі Н.А.,  кл.кер. 1 класу Тріпадуш О.В.); 

- гра « Дорога не місце для гри» (5-7 кл., кер гур. Лушніков В.О.); 

-  святкова програма до дня вчителя «З святом, дорогі учителі»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(  Копинос Т.М , класні керівники 1-11 класів); 

- осінній ярмарок ( учні 1 -11 класів; класні керівники, батьківська громада); 

- конкурс поробок з природного матеріалу « Феєрія осені» (5-11 кл. кл. керівники); 

- брейн ринг «Права та обов’язки громадян України…» ( 7, 8класи, кер. правоз. гуртка Коваленко О.І..); 

-  «Веселі старти» (5-6, 7-8, 9-11 класи( пед..орг. Чіркна С.М., вчителі фіз вих. Гузенко В.В., Лушніков 

В.О.); 

- « День козацтва» (1-4 класи  вчит. поч.. класів Петрелі Н.А., кер. пат.  гуртка Бучинська Л.Л. ); 

- участь у  відкритій військово-патріотичній спортивній грі  « Творці сучасності» ( ІІІ місце, вчит фіз. 

вих. Лушніков В.О., пед..ор. Чіркіна С.М., ЗДВР Петрелі Н.А.); 

- вечір зустрічі випускників  «Школа скликає друзів» (8-11 кл. ,Чіркіна С.М., класні керівники); 

- до Дня  збройних сил України організовано « Веселі старти» ( 1 – 4 , 5 – 7 ,8-9 класів, вч. Лушніков 

В.О., Гузенко В.В. ); 

-  свято «Масниця» (  керівник МО вчителів початкових класів. Бучинська Л.Л.,  класні керівники 1-4 

класів,  бібліотекарі Фесенко Т.В., Нагачевська С.Я. ); 

- Шкільне Євробачення, (кер. євро клубу Копинос Т.М., класні керівники 5-11 класів); 

- зустріч з ветеранами ( 6,9 класи, керівник музею Коваленко О.І., ЗДВР Петрелі Н.А.); 

- мітинг пам’яті «Пам’ятаємо. Перемагаємо.» ( класні керівники 1,3,4,6,7 класів , ЗДВР Петрелі Н.А.; 

- свято прощання з початковою школою ( 4 клас, кер.  Шлаган А.В.) 

- випускний вечір (   9 клас,  ЗДВР Петрелі Н.А.); 

- випускний вечір ( 11 клас, кл керівник Копинос Т.М.). 



     Слід відзначити проведення  відкритих виховних   годин у таких  класних колективах: 1 клас 

класний керівник Тріпадуш О.В. родинне свято « Весна і мама - дві краплини»; 2 клас класний 

керівник Довга Л.Л.  година спілкування « Україна - єдина Батьківщина»; 3 клас Бучинська Л.Л. година 

спілкування « Українці нація героїв» ;  4 клас  класний керівник Шлаган А.В. виховний захід 

«Шануймо працю хліборобів»  ;5 клас класний керівник Радченко Н.О. година спілкування « Свято 

весни, Великдень. Народні традиції.»; 6  клас класний керівник Коваленко О.І. виховна година « Друг - 

це означає другий я»;  7 клас класний керівник Чіркіна с.М.година спілкування  «Японія - країна див»;   

8 клас класний керівник Зоріна Т.Д. «Захист Вітчизни  – це обов’язок чи почесна справа?» ( зустріч з 

воїнами АТО); 10 клас класний керівник  Нагачевська І.А. година спілкування « Патріотизм - нагальна 

потреба України  і  кожного українця». 

       Учні школи взяли  активну участь у благодійних акціях ,операціях: 

- акції милосердя «Діти – дітям»(зібрали одяг,канцтовари та м’які іграшки для дітей ,які потребують 

допомоги; взяли участь у   благодійній акції « Серце до серця» ( зібрано 1000  грн  для Соловйової 

Анни з Подо-Калинівки, для товариства Червоного хреста зібрано 571  грн.); постійно брали участь у 

операціях «Ветеран», «Обеліск», «Парк Слави». 

Поряд з цим діти були задіяні  у виховних заходах присвячених: 

- дню партизанської слави; 

- Всеукраїнському дню бібліотекаря; 

- Дню памяті жертв Бабиного яру; 

- Міжнародному дню людей похилого віку; 

- Міжнародному дню толерантності; 

- дню боротьби зі СНІДом; 

- Міжнародному дню інвалідів; 

- Дню волонтера; 

- Дню Святого Миколая; 

- Дню соборності України; 

- Дню Святого Валентина; 

- Дню гумору; 

- Дню Землі; 

- Дню довкілля; 

- Дню здоров’я; 

- Дню ЦО; 

- Дню Перемоги; 

- Дню матері; 

- Дню Європи; 

- Дню української вишиванки; 

- Дню  захисту дітей; 

- тижню Олімпійського руху; 

- тижню пам’яті жертв голодомору; 

- тижню шани школи; 

- тижню пам’яті «Чорнобиль-дзвін пам’яті»; 

- тижню сім’ї « Я і моя родина», родинні свята; 

- тиждень попередження дитячого травматизму;  

- Всеукраїнському  тижню  права. 

 

           Організація виховної роботи під час канікул здійснюється відповідно до заздалегідь складених планів 

роботи. Виховні заходи різноманітні за змістом, серед них і спортивні змагання з футболу, волейболу, 

літературні вікторини, заняття у гуртках, участь у конкурсах, різноманітні  екскурсії. В травні організовано  

поїздку до  розважального центру Джам парку у  м. Херсоні за кошти батьків, ( для учнів  4 класу, кл.кер. 

Шлаган А.В . ). 

 Самостійна діяльність учнів у школі забезпечується роботою ДГО Шкільної президентської служби, 

органи учнівського самоврядування дієві. Створено портфоліо: Положення про учнівське самоврядування, 

Статут учнівського самоврядування, план роботи парламенту та його міністерств (освіти, дисципліни і порядку, 

спорту, праці, інформації, культури, милосердя), Положення про президента школи, виборчу комісію, 

протоколи.   



     Учнівський парламент на чолі з президентом школи Ворною Артемом організовували цікаві виховні заходи, 

вечори відпочинку у школі також були активними учасниками різноманітних конкурсів.  

 З січня 2009 року випускаються номери шкільної газети «Шкільний калейдоскоп, в яких  

розміщюються  новини школи, класу. Результати   обласних, районних, Всеукраїнських, внутрішкільних 

конкурсів, змагань, свят . Але у ІІ семестрі  випускалася рубрика фото- новини, тому слід поновити 

повноцінний випуск шкільної газети у наступному навчальному році. 

 Органами учнівського самоврядування відстежується рейтинг участі учнівських колективів у 

загальношкільних, районних, обласних, Всеукраїнських заходах. 

 Таким чином здійснюється моніторинг результатів діяльності класних колективів в різних аспектах, що 

сприяє визначенню наприкінці навчального року кращого учнівського колективу щодо рівня життєвої 

активності 

 

Роки  Конкурс «Кращий клас» Конкурс «Громадсько-активний 

клас» 

2007-2008  9-Б кл. ( кл. кер. Зоріна Т.Д.) 

7-А кл. (кл. кер. Довга Т.В.)   

8-А кл.(кл.кер. Корнієнко О.В.) 

9Акл.(кл.кер.БортнікЄ.О.) 

2008-2009 8 – А – кл. кер.Довга Т. В. 

10 кл. кл. кер. Зоріна Т.Д. 

4 кл.  кл. кер. Тріпадуш О. В. 

5кл. (кл.кер.Чіркіна С.М.) 

6кл.(кл.кер.МикитюкЛ.В.)  

9-А кл.(кл.кер. Корнієнко О. В.) 

2, 3, 4 кл. – кл. кер. Бучинська 

Л.Л.,Тріпадуш О.В, Коваленко О.І. 

  2009 – 2010            4 клас- кл.кер. Бучинська Л.Л. 

5 клас-кл.кер.Коваленко О.І. 

11 клас- кл.кер. Зоріна Т.Д. 

4 кл. -  кл. кер. Гринь О.В. 

5 кл.  – кл. кер. Коваленко О.І. 

8 –А  -  кл.кер. Радченко Н.О. 

11 кл – кл.кер Зоріна Т.Д 

2010-2011 2 клас- кл.кер. Тріпадуш О.В. 

6 клас- кл.кер. Мазун Ю.О. 

10 клас-кл.кер. Кордик Н.В. 

4кл.кл.кер.БучинськаЛ.Л 

5кл.клас.кер.СтолярчукС.О. 

6кл.клас.кер.Мазун Ю.О. 

8-Бкл.клас.кер.Зоріна Т.Д. 

2011-2012 3 клас- кл.кер. Тріпадуш О.В. 

5-Б клас- кл.кер. Астапчик А.М. 

11 клас – кл.кер. Кордик Н.В. 

1-4 класи –кл.кер. Бучинська 

Л.Л.,Гринь О.Л.,Тріпадуш 

О.В.,Довга Л.Л.; 

5-А клас- кл.кер.Сидоренко Т.М.,6 

клас – кл.кер. Столярчук С.О.,7 

клас- кл.кер. Мазун Ю.О.; 

8 клас – кл. кер. Чіркіна  

С.М. 

2012-2013 4 клас-кл.кер. Тріпадуш о.В.,5 клас- 

кл.кер. Нагачевська І.А., 

1-4 класи- кл.кер. Довга 

Л.Л.,Бучинська Л.Л.,Гринь 

О.Л.,Тріпадуш О.В.,5 клас –кл.кер. 

Нагачевська І.А.,7 клас-

кл.кер.Столярчук  

С.О.,8 клас –кл.кер. Коваленко О.І. 

2013-2014 3 клас, кл. кер. Бучинська Л.Л.,4 клас, 

кл. кер. Гринь О.Л.,5 клас,кл.кер. 

Шлаган А.В.,9 клас ,кл.кер Коваленко 

О.І. 

1 клас ,кл.кер.Тріпадуш О.В., 3 клас 

,кл.кер. Бучинська Л.Л.,6 

клас,кл.кер. Нагачевська І.А.,9 клас 

,кл. кер. Коваленко О.І., 10 клас 

,кл.кер. Чіркіна С.М. 

2014-2015 4 клас , кл. кер. Бучинська Л.Л.;5-А клас 

кл.кер. Зоріна Т.Д., 8-Б клас Радченко 

Н.О. 

3 клас , кл . кер. Довга Л.Л.; 4 клас , 

кл. кер. Бучинська Л.Л.; 5- А клас, 

класний керівник Зоріна Т.Д.,7 клас 

, класний керівник Нагачевська 

І.А.;8-Б класний керівник Радченко 

Н.О. 

2015-2016  3 клас кл. кер. Мазун В.С., 6 клас кл. 1 клас, кл.кер.Бучинська Л.Л., 4 клас 



кер. Зоріна Т.Д., 11 клас кл. кер. 

Коваленко О.І. 

кл. кер. Довга Л.Л.; 6 клас кл.кер. 

Зоріна Т.Д., 11 клас кл. 

кер.Коваленко О.І. 

2016-2017 2 клас, кер. Бучинська Л.Л., 4 клас, кл. 

кер. Тріпадуш О.В., 5 клас кл. кер. 

Коваленко О.І., 9 клас , кл.кер. 

Нагачевська І.А. 

2 клас, кл.кер. Бучинсьька Л.Л., 5 

клас, кл. кер. Коваленко О.І., 7 клас, 

кл.кер. Зоріна Т.Д., 9 клас кл. кер. 

Нагачевська І.А. 

2017-2018 1 клас ,кер. Тріпадуш О.В., 3 клас кер. 

Бучинська Л.Л. 

6 клас кл. кер. Коваленко О.І., 8 клас 

. кл. кер. Зоріна Т.Д., 10 клас, кл. 

кер. Нагачевська І.А. 

    Школа тісно співпрацює з громадськими організаціями, що знаходяться на території села та за її 

межами з питань навчання та виховання підростаючого покоління. За  1,4,5  класами закріплено шефа-

підприємця, який відвідує виховні заходи, шкільні свята організовані членами учнівського самоврядування та 

вчителями – наставниками. Слід відмітити роботу таких шефів: Герасимчук Анни Миколаївни, Трембача 

Віктора Володимировича, Пунгіна  Віктора Олександровича, Пунгіної Наталії Вікторівни, Вєтрова Віталя 

Федоровича. Цього року традиційно учні школи отримали разові премії за участь у районних, обласних, 

всеукраїнських конкурсах, олімпіадах від Пунгіна Віктора Олександровича (за І місце Гринь Владислав 

отримав 15 тис. грн., за  ІІ місце  Лі Кароліна – 10 тис. грн., за ІІІ місце Прінда Софія – 5 тис. грн.), Слід 

відзначити роботу таких класних керівників як Шлаган А.В. та Коваленко О.І., які організовували концертні 

програми та вітали шефів школи з  Днем сільського працівника. Спільно з сільською Радою проведено 

операцію День Землі , постійно відзначаються успіхи дітей грамотами та цінними подарунками. .),  влітку 

організовано  поїздку обдарованих та талановитих учнів до  Одеси  ( за рахунок Ювілейної ОТГ)  

 Спільно з громадськістю організовано чергування для проведення профілактичних рейдів на шкільних 

дискотеках, вечорах.  

 Учні та вчителі школи являються активними учасниками художньої самодіяльності, беруть участь у 

концертах, святах сільського будинку культури.  

 Налагоджено співпрацю з сільською амбулаторією та проведено лекцію  «Туберкульоз – чума ХХІ 

століття» (9 -11 класи)   

 Підтримуються постійний контакт з помічником дільничого інспектора Микитюком О.С., який  читав  

лекції на правову тематику, здійснював спільні профілактичні рейди в кризові сім’ї. 

 У школі працює  рада профілактики, яка збирається щомісяця та розглядає питання роботи з учнями 

схильними до правопорушень,проводяться профілактичні рейди ,систематично проводиться індивідуальна 

робота з дітьми групи ризику та їхніми батьками.  

          Налагоджено співпрацю з дільничим інспектором ,який  відвідує навчальний заклад з метою проведення 

профілактичної роботи з учнями схильними до правопорушень . 

Рік  На обліку ССН В кримінальній 

міліції  

Кількість 

право-

порушень  

На внутрішк. 

Обліку  

Група ризику 

2007-2008 - - - 5 10 

2008-2009 - - - 6 6 

2009- 2010 - - - 8 8 

2010-2011 - - - 5 8 

2011-2012 -  1 1 3 12 

2012-2013 - 1 1 3 7 

2013-2014 - 2 1 5 7 

2014-2015 - 2 - 6 6 

2015-2016  2 - 3 3 



2016-2017 - 1 - 2 2 

2017-2018 - 1 - 2 5 

 

    На  виконання  річного  плану  школи  та  з  метою  визначення  рівня  вихованості  учнів у   школі 

 проведено  моніторинг  за  методикою  Н.Капустіна.  Дослідження  було  проведено  за  віковими  категоріями   

:  1-2  класи  за  критеріями :  допитливість, працьовитість, дбайливе  ставлення  до  природи, моє  ставлення  до  

школи, красиве  у  моєму  житті,  як  я ставлюся  до  себе;3-5  класи  -допитливість  , старанність,ставлення  до  

природи  ,я  і  школа  , красиве  у   моєму  житті, ставлення  до  самого  себе ;6-9  класи– ерудиція 

,старанність,працьовитість,я і  природа, я і  суспільство,естетичний  смак ,ставлення  до  себе;10-11 класи-  

інтелектуальний  рівень,моральна  позиція. 

         З аналізу рівня вихованості класних колективі видно, що з  11  класних колективів  за середнім 

показником  один  клас  має   високий рівень вихованості ( 6 клас кл.кер.  Коваленко О.І.),  десять  класів мають 

хороший рівень вихованості ( 3 клас кл. кер Бучинська Л.Л., 4 клас кл. кер. Шлаган А.В., 2 клас кл. кер. Довга 

Л.Л..,  1 клас кл. кер. Тріпадуш О.В., 5 клас кл. кер. Радченко Н.О., 7 клас кл.кер.  Чіркіна С.М.., 8 клас ,кл. кер. 

Зоріна Т.Д., 9 клас,кл.кер. Петрелі Н.А.., 10  клас кл. кер. Нагачевська І.А..,  11 клас кл. кер. Копинос Т.М.). 

       Всього про діагностовано 244  учня, з них високий рівень вихованості мають 81  учнів  –  33%, хороший 

рівень 97 учнів – 40  %, середній рівень 55  учнів  – 23  %, низький рівень –11  учнів – 5 %. 

 

 
 

 

Належна увага приділяється гуртковій роботі школи. У закладі працювало:  

 

 

33% 

40% 

23% 

5% 

Діаграма рівня вихованості учнів 
Ювілейнівської  ЗОШ І - ІІІ ступенів  

за ІІ семестр 2017 - 2018 н.р. 

Високий 

Хороший 

Середній 

Низький 



 

 Слід відзначити роботу  гуртків  «Місто майстрів» (кер. Корнієнко О.В.) , шкільного музею історії села 

кер. Коваленко О.І.,  гуртка « Маленькі патріоти» (кер Бучинська Л.Л.), хореографічного гуртка ( керівник 

Тріпадуш О.В.),  гуртка « Джура» ( керівник Гузенко В.В.)  гуртківці яких постійно брали участь у шкільних 

районних, обласних виставках та конкурсах та змаганнях, виховних заходах та мають нагороди   в обласному 

конкурсі  «Букет замість ялинки» ( диплом І ступеня, кер. Корнієнко О.В.), Всеукраїнському  конкурсі « 

Патріот» ( сертифікати, кер. Бучинська Л.Л.)   та інші.  

         На базі школи працює музей історії села: проводиться пошукова, дослідницька, лекційна робота, перегляд  

документальних фільмів , про  Голодомор 1932-1933 рр. Волонтерські загони 5-11 класів продовжили роботу по 

збору  інформації про   та оформили  стенд  «Воїни АТО -  наша гордість і сила» ( кер. Коваленко О.І.) 

        Учні нашої школи брали участь у районних, обласних, Всеукраїнських акціях, конкурсах, змаганнях: 

 

 

 

 

 

Загальна 

 кіл-сть учнів 

Кількість гуртків 

Кількість учнів у 

гуртках Бюджетні Безкоштовні 

2007-2008 277 
18 

187 
7 11 

2008-2009 273 
17 

215 
9 8 

2009 – 2010 

271 21 235 

11 10 

2010-2011 272 23 240 

14                         9 

2011-2012 260 20 178 

10                         10 

2012-2013 255 21 184 

10                         11 

2013 – 2014 257 25 189 

13                         11 

2014 – 2015 262 25 198 

13 11 

2015 – 2016 254                                24 187 

14 10 

2016-2017 241 16 7 178 

                        23 

2017-2018 245           14       7 167 

                          21 

Назва заходу  Результат  Рівень конкурсу  Учитель-координатор 

конкурсу,учасник  

Міжнародний 

математичний конкурс 

«Кенгуру» 

Сертифікати: 

- 3 золото; 

- 1 срібло; 

- 12 участь 

 

 

 

мііжнародний 

Зоріна Т.Д. 

Нагачевська І.А. 

Акція « Букет замість 

ялинки» 

дипломи І ступеня районний 

обласний 

 

Корнієнко О.В. 

 

Всеукраїнський конкурс-

гра «Геліантус» 

участь 

 

всеукраїнський Клюс М.А. 



 

З метою покращення здоров’я учнів в школі працював літній  відпочинковий  табір «Козачата». 

Рік Всього учнів Пришкільний табір Позашкільні    

табори 

Всього оздоровлено 

2007-2008 277 120 6 126 

2008-2009 273 96 28 124 

2009 – 2010 271 117 + 4 (б.к) 20 141 

2010-2011 272 129 3 132 

2011-2012 262 128 3 131 

2012-2013 255 149 2 151 

2013-2014 257 98 5 103 

Військово- патріотична 

спортивна гра « Творці 

сучасності» 

грамота за ІІІ місце, 

сертифікат щодо 

відвідування телеканалу 

«Скіфія» 

районний Петрелі Н.А. 

Чіркіна С.М. 

Лушніков В.О. 

Конкурс малюнків « Моя 

громада – моя країна»  

5 грамот з цінними 

подарунками та 7 подяк за 

участь 

Ювілейна ОТГ Тріпадуш О.В. 

Довга Л.Л. 

Бучинська Л.Л. 

Коваленко О.І. 

Зоріна Т.Д. 

Фестиваль дружин юних 

пожежних 

Грамота за перемогу у 

номінації «Популяризація 

служби 101» 

районний Корнієнко О.В. 

Всеукраїнський 

природничий  конкурс 

«Колосок» 

Сертифікати : 

-16 золото; 

- 23 серебро 

всеукраїнський Петрелі Н.А. 

Радченко Н.О. 

Всеукраїнський конкурс  з 

української мови 

«Соняшник» 

Дипломи: 

І ступеня- 1 ; 

ІІ ступеня – 2; 

ІІІ ступеня – 3; 

за участь – 10. 

 

 

всеукраїнський 

Кордик Н.В. 

Бучинська Л.Л. 

 

Всеукраїнський конкурс з 

інформатики « Бебрас» 

Сертифікати учасників - 5 всеукраїнський Довгий А.М. 

Шлаган А.В. 

Всеукраїнський конкурс з 

англійської мови « 

Грінвіч» 

Сертифікати: 

2- золотих; 

2- срібних; 

1- платиновий; 

35 – учасників. 

всеукраїнський Копинос Т.М. 

Обласні змагання 

«Джура» 

 

дипломи 

 

 

районний 

обласний 

Гузенко В.В. 

Лушніков В.О. 

 



2014-2015 262 87 1 88 

2015-2016 254 84 7 93 

2016-2017 241 88 1 89 

2017-2018 245 82 1 83 

  Кошти на харчування дітей у літньому відпочинковому таборі  профінансовано Ювілейною ОТГ.  Кожного 

дня з цими учнями проводилися різноманітні конкурси, змагання,  вікторини, свята, бесіди, відео-лекції, 

екскурсії, інтелектуальні ігри: « Брейн ринг», конкурс « Козак табору»,  краєзнавчі вікторини , « Козацькі 

забави» , гра « Патріот»,   гра « Я люблю свою  Україну», спортивні змагання « Веселі старти» , гра 

«Літературний  квест»,  « Краєзнавчий  квест»,  шашковий турнір  і т. д.  

       Аналізуючи виконання річного плану школи з виховної роботи можна зробити висновок, що заплановані 

виховні заходи виконано, а також у порівнянні з минулим роком проведена   результативна  робота по участі в 

районних,обласних,Всеукраїнських ,Міжнародних конкурсах.  

      Ставимо собі за мету покращити результати туристко-краєзнавчої, патріотичної та гурткової роботи, 

залучати до неї вчителів географії, історії, ОЗВ, хореографії та більшу кількість учнів. Звернути особливу увагу 

на роботу з батьками та з  питань профілактики правопорушень серед підлітків. 

   

 

 

          Інформацію підготувала                                                                         заступник директора з виховної роботи                                            

                                                                                                                                                                          Н.А. Петрелі 

 

 

 

                  Керівник закладу освіти:                                                                   Л.В. Трембач 


