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У чому полягає суть і сенс людського життя ?У чому таємниця появи людини в цьому світі? 

Яке її призначення? Як співвідносяться її життя як суспільної істоти,котра перебуває у системі 

соціальних відносин,і її особиста доля. Ці питання належать до категорії «вічних» .

Кожне нове покоління людей прагне не тільки осягнути загальнолюдський зміст проблем суті 

існування людини,а й творчо вирішити їх згідно з духом свого часу,його імперативами і 

нагромадженим знанням.а тому педагогіка життєтворчості основана на впровадженні, в 

життя ключивих компетентностей є суттю освітнього середовища нашої школи.Орієнтуючись

на випускника-лідера нового соціуму,педколектив робить акценти на

розвиток соціальних компетентностей,що є пріоритетним в удосконаленні системи освіти.Бо

саме вони є домінантними в якісній характеристиці школи життєтворчості.Уміння людини 

повноцінно жити в суспільстві-це здатність брати на себе відповідальність,приймати

рішення,робити вибір у складних життєвих ситуаціях.

Цей духовно-моральний набуток цивілізації людей глибше входить у масову й індивідуальну 

свідомість і спонукає сучасне покоління  до пошуку шляхів досягнення життєвого 

благополуччя і процвітання,забезпечення якомога більш повного і цілісного самоздійснення

кожного індивіда.

Створення сприятливих умов для фізичного,психологічного,соціального і духовного розвитку 

дітей,забезпечення їхнього правового та соціального захисту формування гармонійно 

розвиненої особистості,громадянина, здатного до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах 

виробництва,науки,освіти і культури є метою роботи виховної системи нашої школи. Одним із 

пріоритетних напрямків нашої діяльності є тісна співпраця з батьками.



Людина як особистість формується не лише школою, колективом, засобами масової

інформації. Вирішальна роль у цьому процесі належить сім’ї, адже саме в сім’ї діти

одержують перші уроки громадянськості і патріотизму. Моральні риси, які панують в 

сім’ї, відображаються на поведінці дитини в школі, і на житті в майбутньому. 

Виходячи з цього, основний акцент у вихованні учнів робимо на якомога більшому

залученні родини до шкільних справ.  І через впровадження у систему роботи школи

родинних свят "Міцна родина - міцна держава", загальношкільних батьківських зборів, 

спортивних свят «Тато, мама, я – спортивна сім’я».

Головна мета нашої виховної системи – відродження самобутнього характеру в 

кожному учневі,який прагнув би до постійного самовдосконалення,розвиток його

творчих задатків.Тому ми традиційно проводимо обрядові свята,участь у яких активно 

беруть батьки: «Андріївські вечорниці», «Свято Миколая»



Щорічно проводимо Свято хліба ,аби молоде покоління поважало працю

хлібороба,яка є основою сільського життя. 

У цьому навчальному році перший клас навчається на засадах Нової основної

школи. Пеагогічний колектив разом з батьками вирішує всі питання нового 

підходу до здобування знань ,створення комфортного освітнього середовища для 

малюків.

Зустрічі з воїнами-афганцями, допомога воїнам АТО, військовим госпіталям

продуктами харчування та коштами стали традиційними. 



Найвищою ,мабуть, цінністю в новому соціумі є доброта.Яскравим проявом її є 

альтруїзм,якого ми разом з батьками навчаємо школярів з молодших класів. Масово 

залучаємо дітей до волонтерського руху.                                                    

В навчальному закладі працює волонтерський загін «Доброхоти». На рахунку загону багато 

корисних справ.  Учні навчального закладу беруть активну участь у Всеукраїнських 

благодійних акціях «Назустріч мрії», «Серце до серця!» у Всеукраїнській хвилі доброти.

Школярі  ходять в будинок літніх людей з привітаннями,концертами інсценівками.Коли вони 

повертаються до школи ,старенькі прощаються з ними зі сльозами на очах і з нетерпінням 

чекають наступної зустрічі. 



Усвідомлюючи свою приналежність до рідного народу учнівський колектив з великим 

задоволенням приєднується до святкування Дня української вишиванки. Ми переконані, що в 

невичерпній скарбниці духовної культури народу буде і надалі розвиватися винятково 

важлива її частина – вишиванка.

Домінантною у виховній системі нашої школи є педагогіка співробітництва.Учні є партнерами 

педагогів.                                                                                                    

В школі працює шкільний парламент, де працюють комісії, що координують  виховну роботу 

на рівні учнівського самоврядування

На демакричних засадах ми вибираємо президента школи,парламент,а потім вони керують 

учнівською масою разом з педагогічним колективом та батьками.

Разом із парламентом ми розробили цілу систему виховних заходів та напрямків 

вих.роботи.Школярі самі вибирають пріоритетні теми та форми роботи

Наша позакласна робота яскрава у всіх ракурсах, це і дослідницька діяльність,інтелектуальні

ігри,театралізовані дійства,інсценівки,фрмрагмент однієї з яких ми хочемо вам 

презентувати.


