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Про підсумки виховної роботи
в КЗО «СЗШ №89» ДМР за 2016-2017 н.р.
Виховна робота в загальноосвітньому навчальному закладі протягом 2016-2017 н.р. була
спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та
здійснювалася згідно Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів України», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», наказу
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо
національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» та була
спрямована на вирішення науково-методичної проблеми школи 2016-2017 н.р. «Героїкопатріотичне виховання учнів – головний аспект формування громадянина Української держави».
Головними завданнями року були: набуття учнями соціального досвіду, формування
життєвої позиції, людської гідності, успадкування надбань українського народу і світової
культури, людяності, фізичної досконалості, моральності, духовності, художньо-естетичної,
трудової та екологічної культури, почуття патріотизму.
Виховна робота в закладі була спрямована на виконання державних, обласних та районних
програм: Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації на 2002-2015 рік», Національної
програми патріотичного виховання, Комплексної програми профілактики правопорушень у
Дніпропетровській області на 2010-2015 роки, Державної цільової соціальної програми «Молодь
України» на 2009-2015 роки, Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2015 роки,
Програми підтримки і розвитку дітей і молоді Дніпропетровської області на 2010-2015 роки.
Роботу було проведено згідно плану. В роботі використовувалися методичні рекомендації
Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Дніпропетровської
облдержадміністрації, Дніпропетровського управління юстиції, Дніпропетровського управління
МНС.
1 вересня 2016-2017 н.р. у школу приступило до навчання 462 учня. Забезпечено право
кожної дитини на отримання освіти відповідно до чинного законодавства. В закладі створено
умови для інтегрованого навчання учнів. На інклюзивній формі навчання у 2016-2017 н.р.
знаходяться 3 учні, 2 з яких потребують корекції розумового розвитку.
Протягом року в КЗО «СЗШ №89» ДМР були проведені традиційні тематичні дні та тижні:
День Знань, День вчителя, День української писемності та мови, Всесвітній день прав людини,
День пам’яті жертв голодомору, День інвалідів, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День
Перемоги, Пам’яті та Примирення, свято Т.Г. Шевченка, День Європи, День пам’яті, присвячений
Чорнобильській трагедії, День українського козацтва, Покрова, Різдвяні свята, День визволення
міста Дніпропетровська, День пам’яті героїв Крут, Останній дзвоник та ін.
Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, проводилися спільні рейди з
профілактики правопорушень та злочинності серед учнів, соціальний захист, рейди «Урок», «Діти
вулиці», «Перерва».
Проводилась робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові
бесіди з попередження травматизму, інструктажі, додаткові лекції з питань електробезпеки,
правил поведінки на водоймищах, порядку дій населення при виявленні вибухонебезпечних і
незнайомих предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому.

Було проаналізовано стан дитячого травматизму. Протягом 2015 року сталося
4 нещасних випадки з учнями, протягом 2016 р. – 2 випадки, у 2017 році – жодного випадку.
Адміністрацією здійснювався контроль за станом дитячої злочинності. Є притягнення до
адміністративної відповідальності за ст.184 АК України (Ткаченко П., 11-А кл., мати –
Ткаченко І.І.).
За планами спільних заходів школи, ССД, органів внутрішніх справ, з метою превентивного
виховання учнів та профілактики злочинності в заклади були запрошені працівники
правоохоронних органів, фахівці служби у справах дітей, медичні працівники, лікар-нарколог.
Було проведено консультації та корекційна робота з обласною психологічною службою «Надія» та
практичним психологом школи Зимою К.Ф. з учнями, що опинились у складних життєвих умовах,
з дітьми, схильними до правопорушень.
Значна увага адміністрацією приділялась протягом року створенню належних умов для
навчання учнів соціальних категорій. В школі навчалося 2 дітей-сиріт, 2 дитини, позбавлені
батьківської опіки, 5 дітей-інвалідів, учнів, потерпілих від аварії на ЧАЕС – 1. Сімей, які
опинились у складних життєвих умовах – 1. Дітей учасників АТО – 10 осіб. Дітей з багатодітних
родин – 18. Всі діти мають безперешкодний доступ до навчання.
Протягом 2016-2017 н.р. з закладі проводилися обстеження матеріально-побутових умов
проживання дітей-інвалідів, традиційні доброчинні акції з покращення матеріального становища
та надання посильної допомоги дітям-інвалідам. Діти-інваліди залучалися до участі у конкурсах
дитячої творчості, концертах, змаганнях. Традиційно до 1 грудня у школі проведено заходи до
Міжнародного дня інвалідів, акції «Милосердя», «Діти - дітям» (зібрано 1340 грн., взяли участь всі
класи школи). В закладі пройшли заходи до Дня Святого Миколая. За рахунок спонсорських
коштів, батьківської спонсорської допомоги учні пільгових категорій отримали солодкі подарунки
та безкоштовні квитки на новорічну виставу до Театру опери та балету. Діти учасників АТО
отримали солодкі подарунки до новорічних та різдвяних свят, відвідали виставу в Театрі опери та
балету.
Протягом року значна увага приділялась превентивному вихованню учнів. В рамках Тижнів
правової освіти, Всесвітнього дня захисту прав людини, Всеукраїнського Тижня прав людини,
річниці з дня підписання Конвенції з прав людини, Дня спільних дій в інтересах дітей було
проведено виховні заходи (шкільні лінійки, години правознавства, лекції, бесіди, класні години), а
також правовий всеобуч для школярів за різноманітною тематикою, організовано виставки у
шкільної бібліотеці, турніри, вікторини, рольові ігри, випуск шкільних стіннівок, дискусії. В
жовтні та січні проведено турніри юних правознавців, в якому взяли участь команди 10-11 кл.
Протягом 2016-2017 р. проведено заходи з вивчення та використання державної символіки
України, роз’яснення положень Конвенції про захист прав людини, дитини.
Велика увага приділялась патріотичному вихованню учнів, вшануванню пам’яті видатних
українських діячів, борців за незалежність України, учасників ІІ Світової та Афганської війни.
Проведено заходи: щодо відзначення 73-ї річниці визволення України від фашистських
загарбників (жовтень 2016 р.), Дня партизанської слави з покладанням квітів загиблим воїнам
(вересень 2016 р.), вшанування пам’яті жертв Голодомору (27 листопада 2016 р.), Дня
українського козацтва (жовтень 2016 р.), щодо вшанування жертв Бабиного Яру та річниці
незалежності України. Проведено заняття в гуртках військово-патріотичного виховання «Захисник
Вітчизни» та змагання з військово-патріотичних видів спорту (Фірсова О.О., Антоненко О.Г.).
05.05.2017 р. учні 9А класу брали участь у районному концерті до Дня Пам’яті, Примирення
та Перемоги в БК «Супутник», де були присутні ветерани ІІ Світової війни, голова
Красногвардійської райради Кеда Н.В., голова районної ради ветеранів Іванов Л.Ю..
Значну роль у патріотичному вихованні відіграв музей бойової слави «Патріот», на базі
якого відбулося засідання гуртківців щодо відзначення видатних дат історії України. Учні школи
протягом року проводили ряд екскурсій та зустрічей з ветеранами.
До свята Покрови команда школи приймала участь у міських змаганнях, у фестивалі «Ми
роду козацького діти», який традиційно проходив у парку ім. Б.Хмельницького.
Протягом двох років рій «Курінне побратимство» приймає активну участь у Всеукраїнській
грі «Сокіл» («Джура»). Команда успішно пройшла всі етапи змагання в 2016-2017 н.р. і посіла 25
місце серед 86 учасників по місту.
Роботою школи у напрямку національно-патріотичного виховання керував штаб під
керівництвом Чернікової А.В., заступника директора з навчально-виховної роботи.

З метою формування здорового способу життя школа працювала за програмою Шкіл
сприяння здоров’ю. В усіх класах проведений медичний огляд дітей, відповідно до якого складені
списки та визначені групи здоров’я учнів, в кожному здоров’я учнів, проводили корекційну
роботу психолог обласного центру «Надія» Загора Л.Г..
Протягом 2016-2017 навчального року працював практичний психолог Зима К.Ф.. Проведено
наступні моніторингові дослідження за дорученням науково-методичного центру управління
освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:
• Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР) за З.С. Карпенко у 5-х класах;
• Стан сформованості соціально-адаптованої, морально зрілої особистості
старшокласника серед учнів 10-х класів ЗНЗ.
08.12.2016 року на базі школи проведена Обласна науково-практична конференція з питань
впровадження інклюзивної освіти для представників ПМПК.
Для учнів 4-х, 5-х, 6-А, 10-Б, 11-А класів протягом року проводились тренінги за програмами
С.Богданова, О.Залеської «Психосоціальна підтримка у кризовій ситуації», та програми
психосоціальної підтримки «Знаю. Можу. Роблю» Данської ради з питань біженців в Україні.
Для батьків та дітей протягом року проведені виступи психолог та соціального педагога:
• «Безпека дитини вдома, в школі, на вулиці»,
• «Про соціальний захист дитини»,
• «Права дитини. Попередження насильства»,
• «Безпека поведінки в Інтернеті»,
• «Профілактика згубних звичок»,
• «Як подолати стрес».
Для учнів 10-х, 11-х класів проводились факультативні заняття «Психологія спілкування»,
«Самопізнання та соціалізація підлітка».
Протягом року на базі школи проведені 4 заняття з андрагогіки для вчителів школи під
керівництвом
Мушинського
Віктора
Петровича,
керівника
психологічної
служби
Дніпропетровської області.
З метою профілактики шкідливих звичок, попередження тютюнопаління та вживання
алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин в усіх класах проводилась лекційна
робота з запрошенням фахівців: медичних працівників, нарколога, гінеколога, працівники
психологічної служби. Проводились інформаційні заходи з питань захворюваності на ГРВІ, грип.
У вересні, травні проведено лекції з питань впливу тютюну на організм людини та статевого
виховання консультантом з питань сім’ї, здоров’я та виховання дітей компаній «Procter & Gamble»
лекторами Вітченко О. та Новохатнім Р. (05.04.2017).
В школі посилений медичний контроль за проведенням занять з фізичної культури (наказ
№339 від 05.10.2016 року, про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури).
Функціонує медичний кабінет та організовано роботу медичної сестри та лікаря.
Всього фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено – 453 учня, до спеціальної медичної
групи віднесено – 22 учня, до підготовчої групи – 118 учня.
В рамках Всеукраїнської акції «За здоровий спосіб життя» в закладах були проведені випуск
стіннівок, виступи агітбригад за даною темою, організовано контроль та робота з профілактики
вживання алкогольних напоїв учнями. Шкільними психологами проведено тренінгові заняття,
спрямовані на зменшення ризику потрапляння учнів до сексуального та трудового рабства.
Значну роль з пропаганди здорового способу життя проводив вчитель фізичної культури
Фірсова О.О.. В навчальному закладі створені умови для забезпечення норми тижневої рухової
активності школярів за рахунок обов’язкових уроків фізичної культури, занять, заходів режиму
дня, рухливі перерви: хореографічні танцювальні вправи, спортивні змагання, конкурси. У школі
працювали такі гуртки та секції: баскетбол – ДЮСШ №5; футбол – ДЮСШ №12; «Сакура», дзюдо
(карате). В початковій школі (1-4 кл.) проводились – 3 уроки на тиждень; 5 кл. – 3 уроки, 6-7 кл. –
2 уроки (та 1 година гурткової роботи); 8-11 кл. – 3 уроки на тиждень, 10-Б – 5 годин на тиждень
(спортивний клас).
На уроках з фізичної культури використовується музичний супровід, в ході уроків
використовуються футбольні, баскетбольні, волейбольні м’ячі, скакалки, гімнастичні палиці,
футбольні м’ячі, тенісні м’ячі для метання. Проводилися динамічні перерви для учнів 1-4 кл.
Протягом року були проведені заходи:

Тиждень спорту (відкриття спартакіади школи, змагання серед 3-4 кл., конкурс малюнків,
вікторина «Знавці олімпійського руху» серед 7-8 кл..
Команди школи приймали участь у «Перші Шкільні Ігри Дніпра – 2017 року».
У районних змаганнях з баскетболу команда 2005 р.н., це хлопці 5-А класу зайняли ІІ місце,
дівчата 2000 р.н. зайняли ІІ місце.
В цьому році відбулося урочисте відкриття спортивної зали після капітального ремонту. На
заході були присутні депутати Чечелівської районної у місті ради, професійні спортсмени та
батьки.
У 2016-2017 р. позашкільною освітою у гуртках було охоплено 334 учня школи, займалося
спортом 201 учень: футбол, баскетбол, легка атлетика, бокс, карате. 36 дітей навчались у музичних
школах. Всього охоплено позашкільною освітою 72% дітей.
Учні школи брали активну участь у районних конкурсах та фестивалях дитячою творчості.
Учні взяли участь у Всеукраїнських та обласних конкурсах: учнівської творчості, присвячених
шевченківським дням, фотоконкурс «Мій рідний край», «Формула успіху», «Полчаса на чудеса»,
конкурс «І твоя, Кобзарю, слава», «Відкрий для себе Україну», «Лідерський марафон», конкурс
самодіяльності «Зоряне коло», «Собори наших душ». У районному етапі читців художнього слова
взяли участь 3 учнів. Переможницями визначено Безрук Поліну, Сергієнко Злату, Недбайло
Маргариту (І місце).
Учні школи брали участь у міських довгострокових програмах і посіли у районному турі:
- «Полчаса на чудеса» - ІІ місце;
- «Формула успіху» - І місце;
- «Собори наших душ» - дипломи отримали Ткаченко П. (11А), Шубіна К. (11А) – міський
етап, ІІІ, ІІ місце в номінації «Проза. Поезія»;
- Лідерський марафон – І місце (район);
- «Зоряне коло» - І місце на міському етапі;
- «Моя країна Україна» - І місце.
Дипломом І ступеня нагороджений Шмигельський В. (10Б) за участь у міському та
обласному конкурсах «Місто майстрів».
Ансамбль дівчат 7-А класу
ІІ місце – у районному конкурсі «Зоряне коло»
І місце – Безрук П.(7А), І місце – Козлицька Я. (7А) (вокал) «Зоряне коло»
І місце – Алещенко О. (10А), ІІ місце – Демідова М. (6А) – «І твоя, Кобзарю, слава».
Протягом навчального року приділялась достатня увага роботі з профорієнтації учнів. Було
продовжено співпрацю школи та училищ, організовано зустрічі з представниками ВУЗів
м. Дніпра, 04.11.2016 р. проведено профорієнтаційний захід «Калейдоскоп професій», Дні
відкритих дверей. Проводяться профорієнтаційні уроки для учнів школи. 23.01.2017 р. відбулася
екскурсія до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
З учнів старших класів проводилася екскурсійна робота: здійснено екскурсії до училищ,
коледжів м. Дніпра (Зима К.Ф., Загребельна С.В.).
Необхідною сторінкою виховної роботи був екологічний напрямок – керівник Слєпцова
О.Ю.
Під час місячника екологічного виховання в нашій школі було проведено ряд заходів,
спрямованих на формування елементарних знань про вплив людини на довкілля, виховання
любові до природи, формування екологічного мислення та свідомості.
Екологічний напрямок роботи нашої школи має неабияке значення для учнів та вчителів.
Тож щороку школярі приймають участь у великій кількості екологічних акцій, конкурсів, змагань,
виконують власні наукові дослідницько-пошукові проекти, навчаються в Обласній заочній
біологічній школі та Малій академії наук і стають їх лауреатами, призерами, переможцями.
Вже двічі найкращі юннати школи ставали учасниками обласного табору-експедиції до
Приорілля. Тож питання унікальності природи Дніпропетровщини не викликає у школярів
жодного сумніву. А проблема створення природного національного парку на малій Батьківщині
гостро хвилює кожного з них. Цим і було визначено головну тему засідання юннатів за круглим
столом – «Приорілля – перлина України». Учасники цьогорічної експедиції підготували слайдфільми і виступили з доповідями «Історичний екскурс «Про що розповідають сільські музеї»
(Кодолова Анастасія), «Урочище Стінка. Шагарівський ліс» (Носова Дар’я), «Природа Приорілля»
(Короц Валерія). Виступи юннатів Катерини та Олександри Пігулевських, випускниць нашої
-

школи, перенесли нас на три роки назад. Дівчатка ділилися спогадами про аналогічну експедицію
до Приорілля та показали свій слайд-фільм. Приємному спілкуванню між собою, обміну здобутим
досвідом особливого колориту надала гра на гітарі, адже усім відомо. Що це невід’ємний атрибут
тривалих походів у природу.
У підведенні підсумків заходу школярі винесли вердикт: природному національному парку
«Приорільський» бути!
15 вересня 2016 року стартував навчальний рік для юннатів КЗО «СЗШ №89» ДМР. Після
шкільних занять на день відкритих дверей гуртка прийшли учні 6-7 класів. Тут школярі
ознайомилися з особливостями навчання в гуртках. Старші юннати поділилися з новачками своїм
досвідом і досягненнями, розповіли про свої мрії та плани на майбутнє. Для новоспечених юннатів
провели природознавчу вікторину і запропонували взяти участь у груповій роботі за інтересами.
Так, юннат Глущенко Дмитро розповів присутнім про особливості утримання та догляду за
шиншилою живого куточка кабінету гурткових занять. А юннат Думинський Габріель провів
майстер-клас по обладнанню клітки для шиншили, і навіть одразу вирізав нову полицю для
улюбленця.
Юннатка Кас’ян Марія зібрала навколо себе небайдужих щодо екологічних проблем України
та світу. Бажаючі мали нагоду подискутувати з кількох питань та висловити власну точку зору.
Під керівництвом Слєпцової О.Ю. любителі кімнатних рослин позмагалися у своїх знаннях з
квітникарства і навіть заклали дослід по укоріненню фікуса бенджаміна.
04 жовтня 2016 року команда юннатів школи у складі 5 чоловік (Козачук Кирило, Кас’ян
Марія – члени гуртка «Юні екологи» та Кириєвський Кирило, Каневський Єгор, Макаренко
Максим – члени гуртка «Юні друзі природи») прийняли участь у відбірковому етапі міського
«Турніру юних географів».
На такому турнірі наші юннати були вперше, тому оригінальність гри тільки розпалювала
гравецький настрій. Наша команда змагалася з трьома командами суперницями. Кожна команда по
черзі виступала в ролі докладачів, опонентів, рецензентів та спостерігачів. Школярі, як на
справжньому Конгресі Географів, намагалися вирішити складні географічні проблеми України та
світу. Вони вміло доповідали, висвітлюючи стан актуальної на сьогоднішній день проблеми,
ставили суперникам запитання, вступали в дебати, оскаржували відповіді. В сумі наша команда
набрала 139 балів. І хоча ми не пройшли у півфінал, проте довели, що можемо бути гідними
суперниками.
12 жовтня 2016 року в обласному еколого-натуралістичному центрі дітей та учнівської
молоді відбувся щорічний зліт юннатів. Школярі-натуралісти всієї Дніпропетровщини зібралися
разом, щоб поділитися один з одним своїм досвідом та позмагатися у виконанні дослідницьких
робіт за різними напрямками.
Честь Чечелівського району міста Дніпра у секції «Квітникарства та озеленення» захищала
учениця 7-Б класу нашої школи Бех Євгенія. Юннатка провела в школі дослідницьку роботу з
укорінення фікусу Бенджаміна різними способами, про що й звітувала на змаганні. Серед 32-х
учасників Женя виборола почесне ІІ місце, за що й отримала грамоту та цінний подарунок –
флешку.
25 жовтня 2016 року юннатка Новак Анастасія (9А) прийняла участь у роботі секції
фітодизайну Обласної заочної біологічної школи.
Цього осіннього сонячного дня усміхалися і квіти, і трави. На території облЕНЦу зібралися
юннати всієї області, охочі оволодіти таємницями фітодизайну.
Під час роботи секції діти відвідали оранжерею, де познайомилися з особливостями
вирощування тропічних рослин. Потім була цікава і змістовна лекція про історію виникнення і
розвитку садово-паркового мистецтва, про особливості клумбового дизайну. Школярі прийняли
участь в майстер-класі по виготовленню осіннього букету у французькому стилі.
16 лютого 2017 року до нашої школи черговий раз завітала «Виставка диких тварин».
Захоплююча лекція відкрила перед школярами багато нових таємниць світу тварин. Кожен мав
можливість поспілкуватися зблизька з «експонатами» цієї незвичайної виставки, зробити дружнє
фото на згадку. Для когось подібна зустріч була першою, а для більшості – хвилююча зустріч з
давніми друзями.
17 лютого 2017 року в школі пройшло свято Масляної. На шкільному ярмарку звучала
музика, учні продавали та купували млинці на різні смаки. Як годиться, в цей день спалювали і

опудало Масляної, під спідницю якої учні клали записки із своїми побажаннями. Відомо, що після
такого ритуалу, зима відступає, а заповітні мрії здійснюються.
До святкування залучилися і вихованці гуртків «Юні друзі природи» та «Юні екологи».
Гуртківці активно прийняли участь у продажу млинців, а також оцінили кулінарні здібності своїх
друзів.
50% від виручених коштів за млинці будуть передані до дитячого онкодиспансеру у якості
благодійного внеску.
В межах Всеукраїнської екологічної акції «Первоцвіт» юннати школи прийняли участь у ряді
природоохоронних заходів:
• намалювали та розповсюдили еколистівки із зображенням первоцвітів;
• фотографували первоцвіти нашого міста та підготували відеоролик «Первоцвіти
парків нашого міста»;
• підготували усний журнал «Первоцвіти – окраса Землі» для учнів початкової та
середньої школи.
6 квітня 2017 року у нашій школі відбулося інтелектуальне змагання серед семикласників
«Поклик джунглів».
В грі прийняли участь 10 юннатів з 7-А та 7-Б класів. У конкурсах діти проявили кмітливість
та ерудицію у знаннях з природничих наук: показали свої загальні знання з біології, математичну
точність. Під час заходу вболівальники були не лише пасивними глядачами, а й приймали активну
участь у іграх з залом, в обговоренні невирішених завдань.
На заході були присутні почесні гості: Григоренко Л.Я. – директор КПНЗ «СЮН №2» ДМР,
Загора Л.Г. – психолог, Тітова Ю.В. – вчитель англійської мови. Ведуча заходу – Слєпцова О.Ю.,
вчитель біології.
Найкмітливішим і найерудованішим гравцем став юннат Маляренко Богдан (7Б). ІІ місце
посів Клімович Руслан (7А), а ІІІ – розділили Вознюк Богдан (7А) та Токаренко Даниїл (7Б).
12 травня в обласному екоцентрі відбулися щорічні юннатські змагання «Знаю, вмію, дію».
Учні шкіл області демонстрували свої теоретичні та практичні знання за напрямками:
«Зоологія та тваринництво», «Екологія та охорона природи», «Овочівництво», «Лісівництво»,
«Квітникарство та озеленення». Традиційно в останній секції честь нашого району захищала
юннатка нашої школи. Цього разу це була учениця 9-А класу Кодолова Анастасія. Настя виконала
цікаве домашнє завдання на тему «Топ 10 найцікавіших рослин кабінету біології». Юннатка
достойно відповіла на всі теоретичні питання з квітникарства та озеленення, а також розпізнала усі
ботанічні об’єкти практичного туру завдань. Кодолова Анастасія принесла району і школі почесне
ІІ місце.
Підведено підсумки обласного конкурсу «Юний дослідник». Наш наймолодший юннат
школи – учень 4-Б класу Носов Михайло посів почесне ІІІ місце у номінації «Природа і ми».
Хлопець провів практичне дослідження впливу кислотності ґрунтів на проростання та розвиток
деяких поширених сільськогосподарських рослин – щавлю та цибулі.
Учениця 10-А класу посіла почесне ІІ місце в обласному конкурсі малюнків «Зоогалерея».
20 травня 2017 року юннати школи залучилися до участі в еко-акції. На шкільному подвір’ї
школярі під керівництвом вчителя біології висадили понад 100 стаканчиків чорнобривців,
вирощених у шкільному кабінеті біології на підвіконнях.
Вагоме місце у виховній роботі займало учнівське самоврядування. В школі протягом року
працювала Рада старшокласників «НЕО»,
до складу якої входять лідери шкільного
самоврядування 5-11 кл. Проведено 21 засідання ради. Лідери учнівського самоврядування
проводили виховні заходи, роботу з молодшими школярами, екологічні та природоохоронні акції,
надавали волонтерську допомогу ветеранам, учасникам АТО, брали участь у впорядкуванні
пам’ятників загиблих, що на мікрорайоні школи, у просвітницьких акціях за здоровий спосіб
життя та акціях милосердя, художньо-естетичних заходах.
У районній програмі «Лідерський марафон» лідерська команда школи посіла І місце. Згідно
Положення про міський конкурс «Лідерський марафон» грамотами за підписом Г.В. Глядчишина,
директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, були нагороджені
учениці 9-А класу Кас’ян Марія та Причина Дарина за активну участь в учнівському
самоврядуванні Чечелівського району. Слід відмітити значну кількість заходів волонтерського
напрямку, в яких лідери брали активну участь: «Милосердя», «Допоможи ближньому»,

«Допоможи ветерану», «Подарунок власноруч», «Діти - дітям», «Допомога учасникам АТО», «Від
серця до серця» - Всеукраїнська акція, зібрано 1540 грн. та ін.
Протягом навчального року було організовано в школі всеобуч для батьків з питань правової
освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за дітей, безпеки життя та
збереження здоров’я дітей, профілактики жорсткого поводження з людьми та насильства в сім’ї,
протидії ксенофобським проявам, профорієнтації, протидії торгівлі людьми, профілактичні
індивідуальні бесіди з батьками учнів, які знаходяться на внутрішньому обліку.
В школі кілька років поспіль проводяться тижні правових знань (09.12.16 по 13.12.16 та в
листопаді). У всіх класах ведеться постійна індивідуальна та групова роз’яснювальна робота з
учнями та їх батьками з питань вимог чинного законодавства; сплановано роботу Ради
профілактики правопорушень, оформлено стенди та куточки на правову тематику.
В школі сформований банк даних дітей з девіантною поведінкою (7); сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах (1).
Протягом 2016-2017 н.р. в школі проведені бесіди правоохоронних органів:
- 06.09.2016 р. «Правила дорожнього руху – закон життя» - інструктор відділу ОРДПС
УДАІ ГУМВС України;
- провів бесіди з учнями 2-11 кл. лейтенант Тарасов О.В. (14.10.16, 21.11.16, 10.12.2016).
Суттєвим потенціалом у профорієнтаційній роботі з недопущення правопорушень і злочинів
є позакласна робота. В школі протягом року працювало 8 гуртків та секцій:
- «Сакура» (карате) – Небогатова Ю.В.
- «Баскетбол» - Соловйов О.О.
- «Футбол» - Кудзієв І.Г.
- «Екологічна варта» - Слєпцова О.Ю.
- «Англійська мова» - Григор’єва І.В., Крат К.І.
- «Інформатика» – Коробкіна Т.В., Семенкова Н.Г.
- «Палітра» - Білик Є.С.
- Гурток бальних танців – Дехтярьов С.Л.
До кожної святкової або скорботної дати в місті, в районі та школі проводились конкурси по
образотворчому мистецтву (вч. Білик Є.С.). Згідно цієї участі протягом року учні школи
отримували призові місця, дипломи і подяки від району та Всеукраїнського рівня:
1. Районна олімпіада з образотворчого мистецтва:
• І місце – Козлицька Ярослава;
• ІІ місце – Соловйова Дар’я, Молоткова Олександра;
• ІІІ місце – Попова Аліса, Іванченкова Дарія, Короц Валерія, Фоменко Лія.
2. Районний конкурс малюнків «Вірні сини України»:
• Баглай Ігор, Попова Аліса, Кодолова Анастасія.
3. Районний конкурс малюнків «Соборна Україна»:
• І місце – Козлицька Ярослава, 7 кл.;
• І місце – Радченко Ксенія, 8 кл.
4. Районний конкурс малюнків «Афганістан – мій біль»:
• І місце – Радченко Ксенія, 8 кл.;
• ІІІ місце – Попова Аліса, 5 кл.;
• ІІІ місце – Баглай Ігор, 10 кл.
5. Взяли участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка в номінації «Мій Шевченко –
мій світ»:
• Іванченкова Дарія, Козлицька Ярослава, Кодолова Анастасія, Короц Валерія, Безрук
Поліна, Попова Аліса, Попелишкіна Анастасія, Стасенко Анастасія, Темошенко Дарина,
Радченко Ксенія.
6. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка на тему: «Україна – Європейська держава»:
• Диплом І ступеня: Соловйова Дар’я.
• Диплом ІІ ступеня: Короц Валерія.
• Диплом ІІІ ступеня: Кодолова Анастасія, Молоткова Олександра, Радченко Ксенія.
7. Всеукраїнська новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція», відзначили «За
креативність у популяризації використання вторинної сировини у створенні новорічної Різдвяних
композицій»: Радченко Ксенія, Попелишкіна Анастасія, Молоткова Олександра, Короц Валерія.

8. Міський конкурс малюнків «Олімпійський спорт»:
• І місце – Радченко Ксенія, 8 кл.;
• ІІ місце – Молоткова Олександра, 10 кл.
В шкільних гуртках задіяні 39% учнів. Результативною є робота керівників гуртків
Слєпцової О.Ю., Білик Є.С., які разом з гуртківцями приймали участь у багатьох конкурсах,
олімпіадах, «Круглих столах», які проводились у районі, місті та отримали призові місця та
грамоти від районного до Всеукраїнського рівня. Потребує посиленої уваги питання щодо
організації змістовного дозвілля учнів з девіантною поведінкою.
Достатня увага приділялась методичній роботі. Методичною проблемою з виховної роботи у
2016-2017 н.р. було визначено «Формування творчого потенціалу особистості учня через
впровадження ефективного педагогічного досвіду у виховний процес та демократизацію
самоврядування». В жовтні проведено семінар за темою «Система роботи педагогічного колективу
щодо формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва».
На нарадах з виховної роботи було проведено інструктивну роботу по запобіганню дитячого
травматизму, про запровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 кл. ЗНЗ України»,
про особливі узагальнення передового педагогічного досвіду роботи шкіл та класних керівників з
виховної роботи, про проведення заходів на різдвяні, новорічні свята та зимові канікули, про
участь школи у святкуванні річниці Т.Г. Шевченка, про відзначення 72-річчя Перемоги, Пам’яті та
Примирення.
Працює методичне об’єднання класних керівників. Проблема, над якою працюють класні
керівники школи «Національно-патріотичне виховання – головний аспект формування
особистості».
Протягом 2016-2017 навчального року на засіданнях методичних об’єднань були розглянуті
питання: «Робота класного керівника з дітьми соціальних категорій», «Метод творчих проектів у
виховній діяльності класних керівників», ознайомились з методичними рекомендація МОН
України щодо виховання учнів у 2016-2017 н.р..
Цікаві і різні форми роботи з учнівським колективом склалися у класоводів 1-4 класів:
Радченко М.М. (1А) – конкурси художників-мрійників «Іграшка майбутнього», декоративноприкладного мистецтва «Яйце-райце», свято «Прощавай, Букварику!».
Осадча І.М. (1Б) – зустрічі з працівниками патрульно-постової служби, які навчали дітей
правилам дорожнього руху; проведена година спілкування-презентація «Вода в житті людини».
Бідна Н.В. (2Б) – приділяла велику увагу родинно-сімейному вихованню. Разом з батьками
проведені свята: «Свято осені», «Новорічне свято», «Моя мама найкраща в світі». Екскурсія до
Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького, до музею АТО.
Строкань І.В. (3А), Литовченко Л.А. (3Б) працюючи в тандемі, організували: провели разом з
батьками День вишиванки, День іменинника; проводили майстер-класи по виготовленню
пряників, лизунів; приймали участь у фестивалі Європейських країн.
Кущ С.В. (4А) – учні відвідали виставу в театрі ім. Т.Г. Шевченка «Пан Коцький», у БК
«Машинобудівників» виставу «Котигорошко»; провела віртуальну подорож до країн Європи.
Білоліпецьких С.Є. (4Б) приділила увагу національно-патріотичному вихованню: вітальна до
Дня народження Т.Г.Шевченка, конкурс на кращого читача віршів українських поетів,
відвідування вистав «Котигорошко», «Пан Коцький».
Товт І.Є. (5Б) – на протязі 2016-2017 н.р. в 5-Б класі було проведено багато годин
спілкування, різних заходів. Діти дуже активно приймають участь у виступах на канікулах,
Європейському фестивалі.
Крат К.І. (6А) – багато уваги приділяла об’єднанню учнівського колективу, провела
екскурсію до Чигирина.
Григор’єва І.В. (7А) – під керівництвом вчителя учні приймали участь у всіх позакласних
заходах: Перший та Останній дзвоник, були ведучими на День міста та День космонавтики,
районної церемонії біля пам’ятника М.К.Янгеля, фестивалі Європейських країн; у волонтерській
допомозі зібрали найбільше коштів в ході Всеукраїнської акції «Від серця до серця».
Половна Т.Є. (7Б) приділяла увагу національно-патріотичному вихованню учнів: класні
години до Дня українського козацтва, допомагали АТО.
Антоненко О.Г. (9А) – учні класу приняли участь у Всеукраїнській грі (районний етап)
«Сокіл» («Джура») і посіли 25 місце.










Булгакіна О.В. (10А) – приділяла увагу профорієнтації учнів, в ході якої проводилися бесіди
спільно з центром «Надія» щодо схильності до вивчення різних галузей знань. Індивідуальні
бесіди з учнями, які потребують уваги. Свято Масляної, участь у засіданні круглого столу ІТпрацівників Чечелівського району.
Свириденко Н.О. (10Б)- приділяла увагу національно-патріотичному вихованню,
формуванню самостійності та організованості учнівського колективу: класні години «25 років
незалежності України», «Голокост. Знаємо, пам’ятаємо», «Революція гідності»; виставка під
егідою ЮНІСЕФ «Право на право»; конкурс козацької пісні; відвідали СПТУ №17, виставку
«Кар’єра. Освіта. Суспільство».
Питання з виховної роботи розглядалися:
на педраді «Шляхи впровадження сучасних педагогічних технологій» (серпень 2016); «Діяльність
педколективу щодо розвитку творчих здібностей учнів» (листопад 2016).
на нараді при директорі:
• ознайомлення з наказом №250 від 19.08.2016 «Про організацію військово-патріотичного
виховання в КЗО «СЗШ №89» ДМР у 2016-2017 н.р.», №251 від 19.08.2016 «Про організацію
національно-патріотичного виховання учнів в КЗО «СЗШ №89» ДМР у 2016-2017 н.р.», «Про
організацію роботи шкільних музеїв «Патріот», «Рідний край» (30.08.2016);
• ознайомлення з наказом №288 від 05.09.2016 «Про організацію роботи з правового виховання
учнів та створення ради профілактики у 2016-2017 н.р.», №286 від 02.09.2016 «Про
дотримання чинного законодавства в частині забезпечення права дітей і молоді на освіту»,
«Про відзначення 98-ї річниці з Дня народження В. Сухомлинського» (19.09.2016);
• «Організація шкільного дозвілля під час осінніх канікул» (19.10.2016);
• «Про організацію виставки дитячих малюнків до Всесвітнього дня дитини», «Про проведення
Дня Гідності і Свободи», «Про підготовку та проведення Новорічних свят» (14.11.2016);
• «Про розробку заходів до Дня української писемності та мови» (02.11.2016);
• «Про план роботи на зимові канікули» (19.12.2016);
• «Про підсумки проведення зимових канікул», «Планування виховної роботи на ІІ семестр
2016-2017 н.р.», «Про національно-патріотичне виховання у 2017 році», «Про проведення
Єдиного уроку до Дня Соборності України» (16.01.2017);
• «Про превентивне виховання», «Про відзначення пам’ятних дат» (30.01.2017);
• «Про проведення інтерактивної екскурсії в музеї «Патріот», присвяченої Дню вшанування
учасників бойових дій на території інших держав», «Про проведення екскурсі до Дня
екскурсовода», «Про проведення Дня театру», «Про активізацію роботи з попередження
суїциду» (13.02.2017);
• «Про виховну роботу в школі» (27.02.2017);
• «Про організацію та проведення весняних канікул», «Про активізацію роботи із НПВ та
роботу шкільного штабу», «Щодо впровадження компанії з питань пропаганди психічного
здоров’я» (22.03.2017);
• Ознайомлення з наказом МОН України від 31.03.17 №519 щодо вшанування пам’яті Героїв
Небесної Сотні, «Про роботу штабу із національно-патріотичного виховання» (24.04.2017);
• «Про свято Останнього дзвоника», «Про оздоровлення та літній відпочинок» (22.05.2017).
на методоб’єднанні класних керівників «Самоврядування в класному колективі» (09.2016);
«Виховання громадянських рис учнів старших класів» (11.2016); «Виховання негативного
ставлення до шкідливих звичок» (03.2017); «Спільна робота сім’ї і школи у зміцненні здоров’я
школярів» (05.2017).
на Раді профілактики: «Про систему контролю відвідування учнями школи» (10.09.2016);
«Система індивідуальної колективної роботи з учнями, схильними до правопорушень»
(10.12.2016); «Про підсумки правовиховної роботи у 5-10 класах» (03.2017); «Причини
виникнення педагогічної занедбаності, формування світогляду підлітків» (05.2017).
на засіданнях учнівського самоврядування протокол № 2 від 08.09.16 р. «Результати
проведення рейду «Урок» ; протокол № 5 від 13.10.16 р. «Відвідування школи та навчання –
запорука успіху»; протокол № 6 від 11.11.16 р. «Результати проведення рейду «Урок»
(заслуховування пояснення учнів, які пропускають уроки, причин пропусків); протокол №11 від
09.03.2017 р. «Підсумки проведення Шевченковських днів»; протокол №14 від 21.03.2017 р. «Про
участь лідерів школи в конкурсі «Зоряне коло»; протокол №18 від 12.05.2017 р. «Про участь учнів
самоврядування в програмі «Лідерський марафон»

План виховної роботи за рік виконано.
Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:
1. Виховну роботу у КЗО «СЗШ №89» ДМР в 2016-2017 н.р. вважати
задовільною.
2. Заступнику директора з НВР Черніковій А.В.:
2.1. Продовжити виховну роботу відповідно до Концепції національнопатріотичного виховання молоді України та Програми Національно-патріотичного
виховання дітей та молоді м. Дніпро у 2018 р.
Протягом 2017-2018 н.р.
2.2. Активізувати роботу шкільних дитячих об’єднань та органів
учнівського самоврядування, приділяти належну увагу формуванню в учнів
моральних принципів, громадянської свідомості і патріотизму.
Протягом 2017-2018 н.р.
2.3. Активізувати роботу з батьками щодо участі їх в громадському житті
школи, класу.
Протягом 2017-2018 н.р.
2.4. Сприяти активній участі учнів школи в районних, обласних конкурсах
дитячої та юнацької творчості.
Протягом 2017-2018 н.р.
3. Класним керівникам 7Б, 10А, 10Б кл. (Половній Т.Є., Булгакіній О.В.,
Свириденко Н.О.) посилити роботу з превентивного виховання та профілактики
злочинності серед учнів, продовжити спільну роботу з правоохоронними органами з
даного питання.
Протягом 2017-2018 н.р.
4. Вчителю фізичної культури Фірсовій О.О. посилити роботу з попередження
дитячого травматизму.
Протягом 2017-2018 н.р.
5. Узагальнити та поширювати на рівні класних керівників 1-11 кл. ефективний
передовий досвід кращих класних керівників із впровадження інноваційних
технологій у виховний процес.
Постійно
6. Заохочувати учнів до активної участі в районних, обласних конкурсах
дитячої та юнацької творчості, залучаючи учнів девіантної поведінки до заходів.
Кл. керівники 1-11 кл., адміністрація
7. Надавати методичні рекомендації з організації виховної роботи.
ЗДНВР за потребою

8. Виконання даного наказу покладаю на заступника директора з ВР
Чернікову А.В.
9. Контроль даного наказу залишаю за собою.
Директор КЗО «СЗШ №89» ДМР

О.Ф. Єнакова

