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    Малієвецький НВК – центр соціального та культурного життя на селі. Саме 

за такою моделлю працював у минулому навчальному році наш навчальний 

заклад. Завдання сучасної школи -  формувати життєві компетентності, які 

являють собою життєвий досвід особистості, необхідний для розв’язання 

життєвих завдань і продуктивного здійснення життя, як індивідуального 

проекту. Освіта має набути інноваційного характеру. Звідси – необхідність 

формувати особистість, здатну для сприйняття та створення змін. « Освіта – 

основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука 

майбутнього України…» Так визначено місце і роль освіти в сучасному 

суспільстві національною доктриною розвитку освіти. Сьогодення пред’являє 

нові вимоги до школи, вчителя, адміністрації. В умовах ринкової економіки 

дуже важливо сформувати творчу особистість, найважливішими якостями якої 

є самореалізація, ініціатива в умовах свободи вибору те, що школа має 

забезпечити не лише засвоєння знань, не лише сформувати відповідні уміння і 

навики, але й закласти умови всебічного гармонійного розвитку особистості, її 

високоморальної громадянської позиції. Ці вимоги добре розуміють вчителі 

нашої школи і працюють саме в такому напрямку. 

   Розуміючи вимоги сьогодення педагогічний колектив Малієвецього НВК 

намагається оновити зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, 

ставлячи метою формування високоінтелектуальної, духовно багатої 

особистості, якій притаманної почуття незалежності, національної 

самосвідомості, власної гідності, бажання працювати задля розквіту держави. 

Педагогічний колектив школи постійно працює над удосконаленням навчально-

виховного процесу, дотримуючись Конституції України, Законів України “Про 

освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної стратегії розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 

червня 2013 року №344/2013, обласних та районних програм спрямованих на 

розвиток освітньої галузі, нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України, інших відомств та Статуту школи.   Навчально-виховний комплекс « 

Малієвецька ЗОШ І –ІІ ст.. – ДНЗ» є вже колективною власністю Дунаєвецької 

селищної ради Хмельницької області. Річний план роботи педагогічного 

колективу школи складений на діагностично-прогностичній основі з 

урахуванням особливостей учнівського контингенту, творчого потенціалу 

вчительського колективу та наслідків роботи за попередній час. 

 Аналіз підсумків роботи за 2016/2017 навчальний рік показує, що 

педагогічний колектив НВК в процесі своєї діяльності реалізовував цілі та 

завдання, поставлені на початку навчального року. Успішно працював над 

науково-методичною проблемою: «Індивідуалізація та диференціація навчання 

як засіб розвитку творчої особистості ».  На належному науково-методичному 

та організаційному рівнях в минулому навчальному році працювали шкільні 

методичні об’єднання. 



 Традиційно хорошими залишаються показники школи у Міжнародному 

математичному конкурсі «Кенгуру»,   Всеукраїнському інтерактивному 

природничому конкурсі «Колосок», Всеукраїнській грі «Соняшник», 

Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» та Міжнародному учнівському 

конкурсі юних істориків «Лелека». З 10 по 15  жовтня було проведено 

атестаційну експертизу  навчального закладу. Взято активну участь у 

Всеукраїнському конкурсі музеїв, музейних кімнат, залів пам’яті НЗ «Край, у 

якому я живу». На шкільному рівні проведено захист наукових повідомлень  

серед слухачів МАН. 

 Педагоги НВК протягом навчального року продовжували активну роботу 

над удосконаленням педагогічної майстерності та підвищенням професійного 

рівня шляхом самоосвіти, проходження курсової перепідготовки в ХОІППО, у 

процесі наставництва, стажування. 

 Робота над методичною проблемою активізувала форми методичної та 

фахової підготовки кожного вчителя, підняла на вищий теоретичний рівень. 

Постійний творчий пошук вчителів активізував процес взаємовідвідування 

уроків  та виховних заходів.  

   У закладі проводилася успішна позакласна робота згідно з річним планом 

роботи НВК.  Значних успіхів досягнуто в розвитку фізичної культури та 

спорту. В школі були проведені традиційні виховні заходи, внутрішньо шкільні 

конкурси та акції. Удосконалювалась робота шкільного інтернет-ресурсу, який 

динамічно розвивається та підтримує дружні контакти  з сайтами інших шкіл . 

У співпраці з батьківським комітетом НВК  було проведено поточні ремонти 

шкільного приміщення.  

  Однак, незважаючи на позитивні результати діяльності педколективу за 

минулий рік, слід відзначити деякі недоліки в роботі та нереалізовані 

перспективи: зафіксовано окремі недоліки у роботі ДНЗ, викладанні предметів, 

що зумовило недостатню успішність учнів, низький показник участі у 

предметних олімпіадах. Нечітка діяльність консультативних служб у роботі з 

батьками. Часткові недоліки планування внутрішньо шкільного контролю, 

зокрема персонального, що послабила його оперативність і об’єктивність та 

зумовила пасивність окремих педагогів. 

     Оцінюючи стан навчально-виховного процесу в НВК, педколектив чітко 

усвідомлює завдання в новому навчальному році, шукає шляхи і методи їх 

розв’язання. Педагогічний колектив більше зусиль докладатиме для 

прищеплення учням інтересу до знань, розвитку в них навичок і уміння 

самонавчання, пошуку і використання найбільш ефективних для умов школи 

форм і методів проведення уроків, виховних заходів; поліпшуватиме 

профілактику правопорушень, ширше залучаючи до цього громадськість, 

підтримуватиме тісний контакт з батьками, вдосконалюватиме систему 

охорони здоров'я  і ТБ школярів і персоналу. 

              Також адміністрація  НВК вдосконалюватиме  систему внутрішнього 

контролю, проводитиме заходи із забезпечення охорони здоров'я  і ТБ 

школярів, працівників школи, поліпшуватиме господарську діяльність, буде 

працювати   над пошуком джерел позабюджетного фінансування закладу. 



        Основою роботи педколективу залишається втілення в практику в повному 

обсязі Закону про загальну середню освіту, про Базовий компонент дошкільної 

освіти. 

                                          Кадрове забезпечення  
      У 2016/2017  навчальному році навчально-виховний процес організовували  

на початку року 12  педагогів, з них 2 вихователі ДНЗ, які працювали по 0,5 ст ,  

У зв’язку з підвищенням рівня кваліфікації та проведенням атестації 

педагогічних працівників вчителі підвищили кваліфікаційні рівні. На даний час 

педагоги мають такі кваліфікації: 

 «спеціаліст вищої категорії» – 5; 

 «спеціаліст І категорії» – 1; 

 «спеціаліст II категорії» –1; 

 «спеціаліст» –4; 

- педагогічні звання: 

 «старший учитель» –1.  

 

   Більшість педагогічних працівників – місцеві,лише вчитель української мови 

Мартинюк Н.П. проживає у м.Дунаївці, зараз перебуває у декретній відпустці, 

двоє вчителів ; Лагодюк Т.В. та Заяць У.О. проживають на квартирі. У 

колективі продовжують працювати 2 педагоги – пенсіонери. 8 педагогів мають 

вищу педагогічну освіту, вчитель Заяць У.О. продовжує здобувати вищу освіту 

у Камянець Подільському національному університеті.. Щодо стажу роботи  

педагогічних працівників, то до 3 років  у нас працює 2 вчителів: до 10 р – 1;  

після 20 – 8. 
                                                    Методична робота 
    Основними завданнями методичної роботи є забезпечення неперервності 

підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів 

шляхом залучення останніх до різних форм методичної роботи – постійних та 

епізодичних. Використовуються такі форми і методи методичної роботи: 

- індивідуальні: методичні консультації, робота над науково-методичною 

проблемою, самоосвіта, наставництво, участь педагогічних працівників у 

фахових конкурсах, робота з педагогічною періодикою, аналіз уроків; 

- колективні: педагогічні ради, семінари вчителів - предметників, класоводів та 

класних керівників, педагогічні читання; 

вища; 5 

І категорія; 1 

ІІ категорія; 1 

спеціаліст; 2 

старший вчитель; 1 



- групові  форми роботи: семінари-практикуми, предметні тижні, калейдоскоп 

педагогічної майстерності, тиждень ініціативи та творчості молодих вчителів 

,консультації  з освоєння комп’ютерної техніки. 

        У школі функціонували 2 методичних об‘єднання: 

 МО вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ ( голова Кріль А.В,),  

 МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, класоводів та класних 

керівників (голова  Пянтковська Л.В.). 

    Робота шкільних МО спрямовувалась на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики 

проведення уроків. Діяльність  ШМО була спланована на основі річного плану 

роботи школи. Кожне шкільне  МО проводило  засідання, робота яких 

будується за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  обговорювались 

як організаційні питання (рекомендації МОНУ, Департаменту освіти і науки 

Хмельницької ОДА, Хмельницького обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних кадрів, рекомендації РМК щодо викладання і вивчення 

навчальних предметів, про зміни  у навчальних програмах, підготовка і 

проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, 

затвердження завдань для державної підсумкової атестації так і науково-

методичні питання. 2016/2017 навчальний  рік був другим роком роботи 

педагогічного колективу школи над науково – методичною проблемою  

“Підвищення ефективност навчально – виховного процесу шляхом 

впровадження освітніх інноваційних  технологій» За навчальний рік було 

проведено 7 засідань педагогічної ради школи, на яких розглядалися питання, 

пов’язані з роботою педагогічного колективу над науково – методичною 

проблемою школи, аналізувалася якість знань учнів, розглядалися питання 

переводу учнів до наступного класу, допуск учнів 4- го класу до проведення 

підсумкових контрольних робіт, результати їх написання,  обговорювалися 

нормативні документи Міністерства освіти і науки України. 

       Засідання ради школи проводилося відповідно до графіку роботи, було 

проведено 4 засідань. 

       Дієвою формою обміну досвідом роботи є проведення у закладі 

відкритих уроків, занять у ДНЗ, предметних тижнів, відкритих виховних годин, 

заходів, свят. На базі НВК у 2016/2017 навчальному році було проведено 

районний семінар  вчителів української мови.  Педагоги НВК брали участь у 

роботі творчих груп, районних методичних об’єднаннях. Виступали з 

доповідями, рефератами, повідомленнями, ділилися досвідом роботи, зокрема 

Христофор Л. М., Маліновська Л.С.   Кожен учитель працював над самостійно 

обраною темою, яка пов’язана з науково – методичною проблемою НВК .   

      Було проведено атестацію педагогічних працівників. У 2016 – 2017 н. р. 

проатестовано вчителя  математики та фізики Герасімову Євгену Йосипівну. 

Атестаційною комісією ІІ рівня їй було підтверджено І кваліфікаційну 

категорію. Проатестовано також вчителя біології, хімії та географії  

Маліновську Людмилу Станіславівну. Атестаційною комісією ІІ рівня їй було 

встановлено вищу  кваліфікаційну категорію. Учениця 8-го класу Герасімова 



Діана зайняла ІІ місце у районній оломпіаді з біології. Учні школи   брали 

активну участь у змаганнях з туризму, у районних змаганнях з легкої атлетики   

учасники шкільної команди отримали  6 призових місць.   

   Було проведено 4 загальношкільних батьківських зборів. Класні батьківські 

збори проводили відповідно до плану роботи класних керівників. 

      Дирекція НВК, разом з профспілковою організацією, постійну увагу 

приділяла роботі з охорони праці. 

    Протягом навчального року щопонеділка на оперативних нарадах  при 

директорі  розглядалися найактуальніші завдання для колективу на тиждень, 

аналізувалися результати роботи за попередній тиждень  та складався план 

роботи з виправлення помилок і недоліків. Учителі систематично знайомилися 

з методичними новинками преси та новими надходженнями літератури. Якісно 

функціонує шкільний сайт. 90  % педагогічних працівників володіють 

навичками роботи з комп’ютерною технікою та використовують ІКТ у 

педагогічній діяльності; 

     У центрі уваги адміністрації школи було  здійснення тематичного, 

фронтального, попереджувального, класно – узагальнюючого контролю. 

Вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української 

мови та літератури, іноземної мови, математики, біології та хімії. 

    Навчальні програми і плани виконані з усіх предметів. У малокомплектних 

класах ( 1-му,3-му,7-му та 8-му) навчальні програми і плани виконані з 

ущільненням. 

      У 2016 -2017 навчальному році виховна робота в НВК була спрямована 

на формування у дітей прагнення до саморозвитку та самовдосконалення через 

впровадження нових освітніх  технологій.  Пріоритетом у виховній роботі були 

і залишаються: реалізація особистісно  - орієнтованого підходу в навчально-

виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культур, 

збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління, 

виховання патріотизму,  громадянських якостей особистості, забезпечення умов 

для  соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності. 

 Для реалізації цих завдань у школі розроблені  заходи з виховної роботи, 

які включені у план роботи НВК   та плани  виховної роботи класоводів та 

класних керівників , які були обговорені на засіданні методоб’єднання класних 

керівників та затверджені директором закладу. Плани класоводів і класних 

керівників охоплюють усі напрямки виховання: патріотичне, правове, 

моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне та включають у 

себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи  та конкурси. 

   Усі класні керівники володіють методикою планування виховної роботи 

класних колективів, керуються відповідною нормативно-правовою базою. Усі  

учні НВК протягом року були задіяні в навчально-виховному процесі, мали 

доручення, були залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, брали участь у 

шкільних і районних заходах, вечорах, відкритих виховних заходах тощо. 

       У 2017/2018 н.р. слід звернути увагу на: 

- обговорення на засіданнях  ШМО результати роботи за 2016-2017 н.р.; 

- забезпечення участі вчителів НВК у фестивалях педагогічної 

майстерності, конкурсах «Учитель року»; 

- покращення роботи з обдарованими дітьми; 



- продовження навчання за програмою «Інтел»; 

- висвітлення методичної роботи НВК у освітянських виданнях; 

- активізацію використанням електронних методичних посібників, 

розроблених вчителями школи; 

- підготовку та успішне проведення на базі НВК районних заходів. 
      У цьому навчальному році педагогічний колектив  школи продовжує  

роботу над науково – методичною проблемою “Підвищення ефективності 

навчально – виховного процесу шляхом впровадження освітніх 

інноваційних  технологій ”.  

                                      

                                    Стан і розвиток шкільної мережі 

    НВК забезпечує науково-теоретичну, гуманітарно-мовленнєву, 

загальнокультурну підготовку дітей дошкільного та шкільного віку 3 сіл 

Дунаєвецької селищної ради, зокрема, сіл Маліївці, Слобідка – Малієвецька та 

Сприсівка. Усі класи з українською мовою навчання. 

На початок  2016/2017 навчального року нараховувалось 42 учні, завершили 

навчальний рік – 40 учнів, 21 дитина відвідували дитсадок 

Школа працювала в режимі однієї зміни, початок занять о 9.00 год. 

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість 

уроку була: 

- в перших класах – 35 хвилин, 

- в 2 - 4 класах – 40 хвилин, 

- в 5 - 11 класах – 45 хвилин, 

Перерви - тривалістю10 та 20 хвилин.  

Для забезпечення належної організації гарячого харчування впроваджено  

велику перерву по 30 хвилин. У НВК  з 01.09.2016 р. було організовано 

харчування для  учнівшколи та вихованців ДНЗ. Гарячим харчуванням 

охоплено 100% учнів та вихованців ДНЗ. Для вихованців ДНЗ вартість 

триразового  харчування становила18 грн. Батьківська доплата становила 20%  

від вартості харчування, тобто 3,6 грн. На місяць, крім того багатодітнісімї 

сплачували за харчування 10 % (1.8 грн.). Учні початкових класів та  учні 

пільгових категорій ( з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО) 

харчувалися за рахунок бюджету селищної ради. Відповідно до рішення 

виконкому Дунаєвецької селищної ради вартість одноразового харчування 

складала 8 грн. 

На базі школи функціонувало 5 гуртків. 

           Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнані: 

- бібліотека; 

- спортивний зал; 

- актова зала ; 

- їдальня (налічує 60 місць); 

- комп’ютерний клас 

- 12 класних кімнат     



 Кількісний склад учнів:  1-4 класи – 19 учнів; 5-9 класи – 25 учнів                   

                           Характеристика контингенту  учнів: 

У 2016-2017 навчальному році в НВК навчались 8 дітей з малозабезпечених 

сімей, 7 дітей з багатодітних сімей, 3 дітей – діти – напівсироти. 

                         Результати річного оцінювання 
1-й клас -  оцінювання вербальне.  

2-9-і класи: 
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Разом 40 0 44,11 30,57 26,32 100 61,14 
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Слід відзначити  деяке покращення результатів навчальної діяльності учнів 

порівняно з минулим навчальним роком. Спостереження на відвідуваних 

уроках та заняттях в ДНЗ за навчальним процесом показують необхідність у 

новому навчальному : 

- більше уваги приділяти індивідуальній роботі з учнями, роботі з 

обдарованими дітьми, залучаючи їх до участі у різних конкурсах, написання 

науково – дослідницьких робіт; 

-  більш відповідально підходити до оцінювання знань учнів, керуючись 

критеріями вимог до оцінювання навчальних досягнень по кожному 

предмету; 

- Вчителям та вихователям слід сприяти розвитку в дітей бажання 

вчитись,відвідувати уроки та заняття, урізноманітнюючи  форми і методи 

роботи з дітьми, адже часто рівень кваліфікації окремих педагогів не сприяє 

підвищенню якості навчальних досягнень учнів; 

- Працювати над підвищенням  якості  навчально- виховного процесу у 

ДНЗ, керуючись вимогами програми дошкільного виховання, впроваджуючи  

ІКТ, інтерактивні методи роботи з дошкільнятами.  

 

                                          Організація охорони праці  

                          та безпеки життєдіяльності у навчальному закладі 

 

    Адміністрацією НВК  робота з попередження шкільного травматизму 

організована за наказом № 275 від 02.09.16 р. «Про організацію роботи з 

охорони праці у школі у 2016/2017 н.р.» Відповідальність за організацію роботи 

з ОП покладено на директора НВК. На початок навчального року були 

оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у 

кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на 

експлуатацію харчоблоку, паспорт  санітарно-технічного стану школи.  

        Посадові обов’язки працівників, інструкції з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності діють відповідно до наказів по НВК. Згідно плану роботи з 

охорони праці  навчального закладу, «Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах 

освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

31.08.2001 року № 563, «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», 

затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 року № 

9 (ДНАОП 0.00-4.15-98) та з метою попередження травматизму серед учасників 

навчально-виховного процесу, підвищення персональної відповідальності за 

стан робочих місць затверджено інструкції з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, електробезпеки та інші. Інструкції 

складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, 

затверджені наказом по школі та наявні у кожному кабінеті. У школі є всі 

необхідні журнали для реєстрації інструктажів із охорони праці працівників та 

учнів школи. Всі вчителі та учні школи пройшли медичний огляд. 

        За 2016/2017 навчальний рік в НВК зафіксовано 1 випадок дитячого 

виробничого травматизму. Основними причинами дитячого травматизму є 



падіння, необережність. Нещасний випадок з учнем 6-го класу  трапився під час 

перерви,ретельно розслідувався, оформлено відповідну документацію. 

Протягом року, у відповідності до річного плану роботи, згідно Положення про 

проведення Тижнів безпеки життєдіяльності та з метою популяризації знань 

правил безпеки життєдіяльності дітей та здорового способу життя, в  НВК 

проведено два Тижні безпеки життєдіяльності, на яких педагогічні працівники 

прищеплювали навички обережної поведінки в довкіллі та бережливого 

ставлення до збереження свого здоров'я, життя та здоров'я оточуючих. Для 

проведення виховних годин залучалися фахівці, матеріали про проведення 

Тижня надані до управління освіти, висвітлено на шкільному сайті. Протягом 

року питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності розглядалось на 

нарадах при директорі.  

                                        Аналіз матеріально-технічної бази  

                               та фінансово-господарської діяльності НВК. 

   За минулий навчальний рік за кошти Дунаєвецької селищної ради значно 

покращено матеріально-технічну базу НВК: 

- Проведено поточний ремонт усіх навчальних та господарських 

приміщень НВК; 

- Проведено капітальний ремонт шкільного автобуса 

- Відремонтовано усі класні приміщення за допомогою батьків; 

- Проведено капітальний ремонт шкільної огорожі; 

- Придбано 6 парт для учнів початкової школи; 

- Придбано ноутбук. 

Проблеми: 

- Необхідність придбання в шкільну їдальню холодильника; 

- Необхідність придбання нових меблів для початкових класів та ДНЗ 

(столів та стільців); 

- Необхідність придбання мотокоси, котла для шкільної котельні; 

- Необхідність ремонту підлоги коридору І поверху; 

- Необхідність зміни вхідних дверей та дверей  до спортзалу, вікон… 

     Виходячи з результатів роботи в минулому навчальному році, керуючись 

Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню 

освіту”, «Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року», схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року 

№344/2013,  обласними та районними програми спрямованими на розвиток 

освітньої галузі, нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України та інших відомств педагогічний колектив НВК визначив  

         основні завдання, над якими працюватиме у 2017/2018 навчальному 

році:  

— продовжити роботу над виконанням програми «Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», схваленої Указом 

Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013, 

— забезпечити впровадження державних стандартів початкової освіти в 1-4- 

х класах та основної школи, 



— продовжити  роботу з перепідготовки вчителів школи та вихователів 

НВК,  спрямовану на впровадження інформаційних технологій у навчальному 

процесі 

— роботу методичних об’єднань і творчих груп спрямувати на підвищення 

професійної майстерності вчителів та підвищення ефективності навчально-

виховного процесу і рівня знань учнів, 

— провести атестацію педагогічних працівників школи: учителя історії 

Онищук В.А. та  вихователя ДНЗ Бучківської В.Л.. 

—  здійснювати постійний контроль за виконанням конституційних вимог 

щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти і положень Інструкції з 

обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів від 12.04.2000 р. № 646,  

— організувати харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій за 

рахунок коштів бюджету,дітей ДНЗ з 20 % доплатою батьків; 

— створювати безпечні умови для навчання, фізичного розвитку учнів 

школи та вихованців  ДНЗ,  

— організовувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми, підготовку 

до участі у учнівських олімпіадах, секціях Малої Академії Наук, створювати 

сприятливі умови для виконання шкільної програми «Обдарована дитина», 

— постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально – 

виховного процесу в  НВК,  

— вивчити стан викладання та якість знань, умінь та навичок вихованців 

ДНЗ, учнів 5-9 класів з історії та правознавства,    

— продовжити роботу по створенню умов для постійного професійного 

вдосконалення педагогічних працівників, підвищення їхньої педагогічної 

майстерності, вивчення та впровадження в навчально – виховний процес 

передових педагогічних технологій, 

— формувати в учнів мотивацію до навчання, виховувати потребу і 

здатність до навчання, виробляти вміння практичного і творчого застосування 

здобутих знань, 

— аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявляти причини 

байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей, 

— ширше використовувати можливості мережі Інтернет у навчальному 

процесі школи, 

— забезпечувати всебічний розвиток особистості учня в процесі навчання 

та виховання, 

— виховувати свідомого громадянина – патріота, тобто людину з 

притаманними її особистісними якостями й рисами характеру, світоглядами і 

способами мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на 

розвиток демократично-громадянського суспільства в Україні, 

— формувати й розвивати високоінтелектуальну, свідому особистість з 

громадянською позицією, готового до конкретного вибору свого місця у житті, 

— прищеплювати  і розвивати моральні почуття, свідомої  дисципліни й 

організованості, громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності 

до аморальних вчинків, до порушників норм і правил культурної поведінки , 



— попереджувати відхилення учнів у поведінці учнів і запобігати розвитку 

різних форм асоціальної, аморальної поведінки, прищеплювати  потреби дітям 

згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві, 

— формувати екологічну культуру особистості, усвідомлення себе 

частинкою природи, відчутті відповідальності за неї як за національне 

багатство, 

— виробляти  свідоме ставлення до праці як вищої цінності людини і 

суспільства, виховання цивілізованого господаря, 

— забезпечувати повноцінний розвиток, охорону і зміцнення здоров’я 

дітей, гармонію тіла і душі, виховання потреби у регулярних заняттях фізичною 

культурою, утвердження здорового способу життя, 

— розвивати пізнавальні інтереси, сприяти  інтелектуальному, емоційному 

та естетичному розвиткові школярів. 

— на виконання Закону України “Про Державний Гімн України” 

забезпечити вивчення під час виховного процесу учнями школи тексту 

Державного Гімну України. 

— проводити щомісячний аналіз стану правопорушень серед учнів школи, 

— сприяти наданню адресної допомоги кризовим сім’ям. Проводити з ними 

профілактичну роботу, 

— проводити роботу  над покращенням фізичного виховання школярів та 

вихованців ДНЗ, 

— забезпечувати подальший розвиток учнівського самоврядування, широко 

залучаючи його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку 

громадянської активності, 

— активізувати співпрацю з батьківською громадськістю в “трикутнику” 

батьки - діти – вчителі; 

— посилити відповідальність педагогічних працівників за виконання 

покладених на них Законом обов’язків щодо захисту від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства. 

      У 2017-2018 навчальному році виховні завдання будуть реалізовуватися 

через впровадження Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України»,  затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 31.10.2011р.   

№1243. 

 Головні напрямки виховної роботи у 2016-2017  навчальному році:  

- формування системи виховної роботи, яка базується на традиціях і 

звичаях  українського народу, формування почуття патріотизму, любові до 

свого народу, його історії, культурних цінностей, формування необхідних вмінь 

і навичок змісту і форм виховного процесу, передусім   шляхом застосування 

інноваційних педагогічних технологій. 

   Усі види виховної роботи будуть спрямовані на виховання  ціннісного 

ставлення  до держави, суспільства, людей, себе, праці, мистецтва, сприяння 

творчому розвитку особистості.  

          У 2017 - 2018 навчальному році колектив НВК буде працювати над 

вирішенням проблем: 



      1.Підвищення ефективності навчально - виховного процесу шляхом 

впровадження освітніх  інноваційних технологій.  

2. Розвиток  екологічного виховання в НВК. 

3.  Спільна робота сім’ї та школи щодо організації виховного процесу, створення 

умов для забезпечення якісної загальної середньої освіти. 

4.Своєчасне становлення і всебічний розвиток  життєвокомпетентної 

особистості дитини, формування її фізичної і психологічної готовності до  

шкільного навчання. 

5.Організація сучасного освітнього середовища дошкільного навчального 

закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та 

реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


