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Аналіз 

навчальної діяльності школи 

за 2016-2017 навчальний рік 

 

Контингент школи на 05.09.2016 складав 487 учнів. 

Прибуло за рік -23 учні 

Вибуло за рік-  26 учнів  

На 23.05.2017  – 484  учні 

Атестовано учнів – 417 

Не атестовано учнів – 67 ( 1 класи )  

 

Навчальні досягнення учнів становлять : 

 

2– 4 класи 

Всього учнів - 178 

Високий рівень – 19 - 11 %                               

Достатній рівень – 88 –   49 %                             

Середній рівень – 71 –  40 %                               

Початковий рівень – 0      

                    

5 – 9 класи               

Всього учнів – 208 

Високий рівень – 8 –  4%                                

Достатній рівень – 66 –32%                          

Середній рівень – 134 – 64 %                          

Початковий рівень – 0    

            

10 – 11 класи 

Всього учнів – 31                                              

Високий рівень – 0                                  

Достатній рівень – 13 – 42 %                               

Середній рівень – 18 – 58 %                                 

Початковий рівень – 0                         

 

 

Таким чином, загальний рівень знань по школі склав : 

Всього атестованих учнів – 417                                                     

Високий рівень –  27 – 7 %                                        

Достатній рівень – 167 – 40 %                                     

Середній рівень – 223 - 53 %                                        

Початковий рівень – 0 

Якість знань по школі – 47  % (46% ,48%) 

 

 



 

 

 

Аналіз якості знань по класах показав: 

2-А – 50% 

2-Б - 63% 

3-А – 60% 

3-Б – 60% 

4-А- 78%  

4-Б- 67%  

4-В – 48% 

Середня якість знань учнів 2-4 класів становить – 61% ( 66%, 62%) 

5-А- 47% 

5-Б – 41% 

6-А – 38% 

6-Б- 34% 

7-А – 19% 

7-Б – 29% 

8-А- 20% 

8-Б – 32% 

9-А- 60% 

9-Б- 30% 

Середня якість знань учнів 5-9 класів становить – 35%( 32%,37%) 

10-А- 50% 

11-А – 35% 

Середня якість знань учнів 10-11 класів становить – 42,5% ( 43%, 46%) 

Найвища якість знань у класах- 4-А- 78% ( 89%), 4-Б- 67%( 73%),2-Б- 63% 

Найнижча якість знань у класах- 7-А- 19% ( 18%), 8-А-20% ( 18%)7-Б-29% 

 

Високий рівень навчальних досягнень мають 27 учнів школи- 7%( 27- 7%) 

2-А- Купцова О, Федорова К. 

2-Б- Волошенюк О, Золотухіна У., Кондаурова М., Петричук К. 

3-А- Дибка А., Пересада М., Томанова Є., Харіна М. 

3-Б- Коноба У., Ніколаєв Р., Астахова А. 

4-А- Гричаненко І., Моісеєнко С., Хавалджи А. 

4-Б- Агагаджиєва А., Воблікова А., Воєводіна І. 

5-Б – Магер Д., Гвоздієнко О. 

6-Б- Волошенюк А., Марченко В., Сахно С., Чекмак Д. 

7-А- Приходько І. 

8-А- Барабанова К. 

У порівнянні з 2015-2016 н.р. підвищили рівень навчальних досягнень до 

високого 5 учнів, знизили показники успішності – 5 учнів 

Початкового рівня навчальних досягнень немає. 

Звільнені від проходження ДПА учні 11-А класу – Чашкін Іван, учень 9-Б 

класу- Юрчик Тимофій за станом здоров’я. 

 



 

 

 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання проходять 16 учнів 11-а класу. 

ДПА у форматі ЗНО учні проходять: 

Українська мова- 16                             Фізика -3 

Історія України- 10                               Географія - 1 

Математика- 7 

Англійська мова-4 

Російська мова- 5 

Біологія- 2 

Шкільний банк обдарованих дітей  включає учнів: 

Інтелектуальна обдарованість- Терещенко О.11-А, Кайдаш К.-6-А.,          

Григор єв В.-11-А., Руденко В.-11-А., Жиляєв Д.-11-А., Моісеєнко С.-4-А 

Комунікативно- організаторська обдарованість- Володіна С.-9-А. 

Художньо- естетична обдарованість- Кайдаш К.-6-А, Лісова Ю.-8-А.,  

Вацик А.-8-А.,Кулаков І.-4-А.,  

Спортивна обдарованість- Малишев М.-10-А.,Богатирьова Г.-11-А, 

 Новак І.-9-Б 

Практично- перетворювальна обдарованість- Коритько Г.-10-А.,  

Лошка А.-10-А., Орехов М.-7-Б., Шевченко Є.-7-Б 

Шкільне наукове товариство « Науковець» у 2016-2017 навчальному році 

об’єднувало 63 учні, які працювали у 10 наукових секціях: екологія- 7 учнів- 

керівник Покідіна А.В., комп’ютерні науки- 5 учнів- керівник Панов О.Б., 

фізика- 4 учні, керівник Зоріна С.М., математика- 7 учнів- керівник Вовченко 

Ю.М., економіка- 7 учнів- керівник Покідіна А.В., історія України – 5 учнів- 

керівник Демченко А.І., журналістика- 6 учнів- керівник Сидорова Л.О., 

англійська мова- 8 учнів- керівник Русєва О.В., трудове навчання, екологія – 5 

учнів- керівник Мжельський А.М., літературна творчість-9 учнів- керівник 

Місюра Т.М. Для учнів- членів наукового товариства систематично 

проводяться консультації, індивідуальні заняття. Учні готуються до участі у 

конкурсах, олімпіадах, конференціях. 

Результативність роботи: 

Мала академія наук- наукова робота з англійської мови- Терещенко Ольга-11-

А клас- призер міського , учасник обласного етапу - керівник Русєва О.В. 

Регіональна науково-практична конференція « Енергетика, енергозбереження 

та екологія»  – Григор єв Володимир-11-А клас- І місце- керівник Зоріна С.М. 

Регіональна науково-практична конференція « Енергетика, енергозбереження 

та екологія» – Руденко Вячеслав -11-А клас- І місце- керівник Зоріна С.М. 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості « Об єнаймося ж, брати мої» в 

номінації « Література»- Терещенко Ольга-11-А клас- І місце- керівник 

Місюра Т.М. 

Міський етап олімпіади з математики- Кайдаш Катерина- 6-А клас- ІІІ місце- 

учитель Грицюк Н.В. 

Міський етап олімпіади з англійської мови – Терещенко Ольга- 11 -А клас-  



 

 

ІІІ місце- учитель Русєва О.В. 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови « Гринвіч»- Моісеєнко Софія- 4-А 

клас- золотий сертифікат- учитель Русєва О.В. 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови « Гринвіч»- Воєводіна Ірина- 4-Б 

клас- срібний сертифікат – учитель Русєва О. В., Шумакова Дарина- 4-В клас- 

срібний сертифікат- учитель Гуржи Н.В. 

Міжнародний конкурс з інформатики та комп ютерного мислення «Бобер» - 

Кайдаш Катерина-6-А клас- переможець – учитель Голікова Т.Г. 

Всеукраїнський конкурс стінгазет « Екологія починається з мене» - Кайдаш 

Катерина- 6-а клас – учитель Федоренко Д.А. 

Обласний конкурс « Екологія та здоров я»- Жиляєв Данило- 11-А клас-  

І місце- учитель Покідіна А.В. 

Всеукраїнський бізнес- турнір « Стратегія фірми-2017»- півфіналісти – учні 

10-11 класів- керівник Покідіна А.В. 

Міський конкурс електронних газет « 2017- рік Японії в Україні»- Терещенко 

Ольга-11-А клас, Бицан Поліна – 10-А клас, Коритько Ганна-10-А клас-ІІ 

місце- керівник Покідіна А.В. 

Міський конкурс « З Україною в серці»- Володіна Софія- 9-А клас- І місце- 

учитель Місюра Т.М. 

Міська виставка-конкурс дитячої творчості « Екологічний калейдоскоп»- 

Коритько Ганна-10-А клас,Лошка Аліна-10-А клас, Бицан Поліна- 10-А клас-  

І місце- керівник Мжельський А.М. 

Міська виставка-конкурс дитячої творчості « Екологічний калейдоскоп»- 

Барабанова Ксенія- 8-А клас, І місце- керівник Покідіна А.В. 

Міська виставка-конкурс дитячої творчості « Екологічний калейдоскоп»- 

Шейгус Аліна - 1-А клас, Кулакова Софія 1-А клас - І місце, Колотій Євгенія – 

3-Б клас –ІІІ місце - керівник Куцебова Т.Ф. 

Міський конкурс есе « Як важливо бути грамотним»- Бицан Поліна ,10-А клас 

– І місце- учитель Борозна О.Ф.  

Міський конкурс художників- модельєрів- початківців- Єрьоміна Олександра-

9-А клас, Кацай Аліна- 11-А клас- ІІ місце- керівник МісюраТ.М. 

Регіональна конференція ПДТУ « Наука-перші кроки»- Терещенко Ольга-11-А 

клас, Степаненко Марина- 9-А клас, Жиляєв Данило- 11-А клас- керівник 

Покідіна А.В. 

Природничий конкурс « Колосок»- учасників- 80, « Золотий колосок»- 30,  

« Срібний колосок»- 46- керівники- Платонова Н.А., Покідіна А.В. 

Українознавчий конкурс « Соняшник» - учасників- 29, дипломи переможців-2, 

керівники- Зайченко О.В., Конощук А.С. 

Всеукраїнська предметна олімпіада « Олімпус»- учасників-70, дипломи 

лауреатів-5, керівник- Боднар О.Н. 

Математичний конкурс « Кенгуру»- учасників- 55, « добрий результат»-17,- 

керівники- Вовченко Ю.М., Пронякіна В.В. 

Українознавчий конкурс « Патріот»- 18 учасників- керівник Місюра Т.М. 

Фізичний конкурс « Левеня»- 12, « добрий результат»-2, керівник – 



 

 

 Зоріна С.М. 

Всеукраїнський інтерактивний конкурс « Кришталева сова»- учасників- 7,  

« найкращий результат»-2- керівники Костєвіч О.О., Покідіна А.В. 

Міський конкурс з християнської етики « Золотий дзвоник»- 15 учасників- 

керівник Панов О.Б. 

Природничий конкурс « Геліантус» - 7 учасників, дипломи ІІ ступеню-2, 

грамоти за високі результати з географії -2- керівник Покідіна А.В. 

Обласний конкурс вокальної пісні « Смарагдовий передзвін» - Вацик 

Анастасія- 8-А клас –І місце- керівник Костєвіч О.О. 

Учні 8-10 класів систематично проходять профорієнтаційну практику на базі 

ПДТУ на кафедрах української мови та слов янської філології, туризму, 

хімічної технології та інженерії, перекладу, біомедичної інженерії, маркетингу 

та бізнес-адміністрування. Грамотами за тісний зв язок з університетом та 

підготовку учнів до участі в студентських конференціях мають вчителі 

Покідіна А.В. та Зоріна С.М. 

У червні місяці на базі школи працює дві Літні школи: «Мовний табір»- 

поглиблене вивчення іноземних мов- керівники Вовченко Ю.М., Германова 

Н.В., Гуржи Н.В. та « Школа математики та інформатики»- керівники Панов 

О.Б., Вовченко Ю.М., Грицюк Н.В. Літні школи відвідує 55 учнів. У період 

літніх канікул учні працюють над індивідуальними завданнями, які отримали 

від своїх керівників. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Матеріально – технічна та навчально-методична база закладу 

Типовий проект загальноосвітньої школи № 24  передбачає  536 учнів. 

Контингент учнів 2016 – 2017 н. р. склав на 1 вересня 2016 р. - 487 учнів. 

Загальна площа будівлі  3320, 1 м2  . Загальна площа будівлі на одного учня 

7,049 м2 . Класних кімнат та кабінетів 25 (1192 м2 ) . Майстерні 2, спортзал 

1(182,5 м2). Актовий зал 1 (173 м2), буфет – роздатка 1 (49, 5 м2 ).,бібліотека 1 

(48,3м2). 

На кінець 2016 – 2017 н. р. збереження майна  закладу склало 90 %  

Потребують капітального ремонту майстерні, спортивна зала, туалетні 

кімнати, їдальні, стелі коридорів. 
 

Ремонт 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 н.р. 

 

2016-2017 

1. Вхідні двері 
(3200 грн.). 
2. Пластикові вікна 

– 29 шт. (72500 
грн.). 
3. Заміна 

каналізації 

(1942,20 грн.). 
4. Ремонт кабінету 

психолога (1707,29 

грн.) 
5. газонокосарка 

(3388,60грн.) 

1. Музична апаратура 
(9661 тис.грн.) 
2. Електрообладнання 

для кабінету 
інформатики 

(1,542тис.грн 65 коп.) 
3. 13 нових 

комп’ютера, два 
монітора (70, 000 тис. 

грн) 
4. Стенд «Обдаровані 
діти» (839 грн 69 коп) 
5. Пластикові вікна –             

9 шт.(22,104 тис. грн) 

Водонагрівач 643 
грн 96 коп) 
Пластикові вікна-

35 шт. (121852 
грн.) 

 

 

Спортивний мат 
– 1324 
Пластикові вікна-

12 шт-100 
тис(міні-проекти) 
Спортивний мат 

– 1324 
Пластикові вікна-
12 шт-100 

тис(міні-проекти) 
Газонокосарка – 
2000 
Пластикові вікна-

4 шт. (вікна 

13926грн., робота 
3530грн.) 

Болгарка-1 шт. 
(630грн.) 
Перфоратор-1шт. 

(1530грн.) 
Роутер-1 шт. 

(638грн.) 
Пластикові вікна 

(каб.обслуговуючої 
праці-3 шт.-14100, 

склопакети-2 

(600х2=1200) 
 
Вхідні двері-8500 

       

  Стан водопостачання, теплозабезпечення, освітлення, пожежної безпеки 

задовільний. 

 

Подарунки випускників: 

 

З 2004 року за згодою батьківського комітету в школі була організована 

охорона учасників навчально-виховного процесу, яка продовжується до 

сьогоднішнього часу.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аналіз методичної роботи за 2016-2017 н.р. 
 

 Нині кадрова політика в освіті є одним із найважливіших чинників 

здійснення якісного навчально-виховного процесу. 

Начальне завдання сьогодення для кожного керівника – сформувати такий 

корпус педагогічних працівників, які були б не лише компетентними і 

професійно підготовленими фахівцями, а й прибічниками впровадження 

інноваційних систем, оволодіння комп’ютерною технікою і новітніми 

інформаційними технологіями, готовими до постійного вдосконалення та 

підвищення культурно – інтелектуального рівня.  

Першорядним завданням роботи з кадрами було укомплектування школи 

педагогічними працівниками на початок навчального року та їх збереження. 

Станом на 24 травня 2017 року педагогічний колектив складається з 

досвідчених та кваліфікованих викладачів і налічує 36 учителів (31 жінки та 5 

чоловіків, що складає 86% та 14% відповідно) 

З них: 

-основних працівників – 36, з яких 2 перебувають у відпустці для догляду за 

дитиною. 

Розподіл педагогічних працівників за освітньо–кваліфікаційним рівнем 

(освітою): 

-вища – 33 (91,7% від загальної кількості); 

-незакінчена вища – 1 (2,7%); 

-середня – спеціальна – 2 (5,6%) 

Віковий склад педпрацівників: 

до 30 років – 5 (14%) 

від 31 до 40 років – 9 (25%) 

від 41 до 50 років – 13 (36%) 

від 51 до 55 років – 5 (14%) 

понад 55 років – 4 (11%) 

Розподіл педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи: 

-до 3-х років – 5 (13,8% від загальної кількості); 

-від 3 до 10 років – 6 (16,6%) 

-від 11 до 20 років – 8 (22,2%) 

-від 20 років і більше – 17 педагогів (47,2%) 

 

 

За кваліфікаційним рівнем: 

-вища категорія – 10 (27,8%) 

-І категорія – 9 (25%) 

-ІІ категорія – 9 (25%) 

-спеціаліст – 6 (16,7%) 

-відповідає посаді, яку займає – 2 (5,5%) 

З них мають педагогічне звання «старший учитель» - 4 (11,1%) 



 

 

Одним із провідних аспектів у кадровій роботі із забезпечення високого 

методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є 

підвищення кваліфікацій та атестація. Атестація стала звичайною справою у 

професійному житті педагога. Це складова управління, яка виявляється у 

процесі систематичної, комплексної оцінки згідно із заданими критеріями 

відповідності діяльності конкретного працівника – чітким стандартам 

виконання роботи на одному робочому місці, на відповідній посаді за 

визначений проміжок часу. В цьому році 8 учителів підлягали черговій 

атестації. За її підсумками на засіданні міської атестаційної комісії: 

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 4 

учителям: Мініній І.А. – учителю математики, Булгаковій І.І. – учителю 

російської мови та літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший учитель» 

Сидоровій Л.О. – учителю російської мови та літератури, підтверджено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно 

педагогічне звання «Старший учитель» Борозні О.Ф. – учителю української 

мови та літератури, 1 учителю встановлено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» Платоновій Н.А. – учителю початкових класів, 1 

учителю присвоєно педагогічне звання «Старший учитель» Костєвіч О.О. – 

учителю музичного мистецтва. 

На засіданні шкільної атестаційної комісії встановлено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії» Зайченко О.В. – учителю початкових 

класів, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 

Германовій Н.В. – учителю англійської мови. 

Також міською атестаційною комісією атестовано на відповідність займаній 

посаді заступник директора з НВР Горєлова Ю.В. 

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається 

підвищення професійного рівня педагогів. Протягом цього навчального року 

курсову перепідготовку пройшли 10 педагогів (Конощук А.С., Місюра Т.М., 

Демченко А.І., Зоріна С.М., Грицюк Н.В., Покідіна А.В., Нестеренко Т.Д., 

Караман О.С., Куцебова Т.Ф., Федоренко Д.А.), бібліотекар школи Гусак П.А., 

заступник директора з НВР Горєлова Ю.В., педагог – організатор Голощапова 

Н.О. 

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного 

рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і 

проблем школи, скоординованості дій вчителів- предметників в школі 

організована робота 7 шкільних методичних об’єднань: 

-МО вчителів початкових класів (керівник Платонова Н.А.); 

-МО вчителів української мови та літератури (керівник Місюра Т.М.); 

-МО вчителів російської мови та літератури (керівник Дудник Л.Ф.) 

-МО вчителів іноземної мови (керівник Русєва О.В.) 

-МО вчителів історико-природничого циклу (керівник Боднар О.Н.) 

-МО вчителів фізико-математичного циклу та інформатики (керівник 

Вовченко Ю.М.) 



 

 

-МО класних керівників (керівник Покідіна А.В.) 

Кожне методичне об’єднання працювало за окремим планом. На їх засіданнях 

обговорювалися як організаційні так і науково-методичні питання. 

Усі вчителі школи були залучені до роботи у міських методичних 

об’єднаннях. 

На виявлення та підтримку творчої праці вчителів, підвищення їх професійної 

компетентності, популяризації педагогічних здобутків у листопаді місяці 2016 

року проводився І етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», в якому 

взяла участь учитель Костєвіч О.О., в номінації «Музичне мистецтво». Вона 

посіла ІІ місце. 

Протягом навчального року вчителі презентували свій досвід роботи на рівні 

міста (в рамках атестації). Проведено «Майстер-клас» учителем української 

мови та літератури Борозною О.Ф., учителем початкових класів Платоновою 

Н.А., учителем музичного мистецтва Костєвіч О.О., презентацію досвіду 

роботи вчителями російської мови та літератури Сидоровою Л.О. та 

Булгаковою І.І. Брали участь в вебінарах онлайн – проекту видавництва 

«Ранок». За активну участь колектив школи був нагороджений сертифікатом 

на 500 гривень на отримання методичної літератури. Учителі школи – активні 

учасники семінарів, конференцій:  

-наукової конференції «Учені НАПН України – українським учителям» 

(Платонова Н.А., Зайченко О.В. 

-VІІ Регіональної науково-практичної конференції «Енергетика, 

енергозбереження та екологія» при ПДТУ (Зоріна С.М.) 

-ІІ науково-практичної конференції «Екологія та сталий розвиток» при ПДТУ 

(Покідіна А.В.) 

-обласного семінару «Формування української національної самоідентичності 

дитини через траєкторію особистісної маршрутизації у виховному процесі» 

(Русєва О.В.) 

-педагогічному форумі «Взаємодія ДНЗ – школи – сім’ї: системний підхід» 

(Зайченко О.В.) 

-круглому столі «Реалії та перспективи співпраці навчально-виховних закладів 

міста з Маріупольським краєзнавчим музеєм» (Платонова Н.А.) 

-учасник міського тренінгу по впровадженню сучасних інноваційних 

технологій та вебінару «Мультимедійні технології в освіті» 

Більшість учителів мають друковані роботи на сторінках професійних 

журналів он-лайн, у методичному віснику науково-методичного центру.  

Учитель початкових класів Нестеренко Т.Д., Пронякіна В.В. взяли участь у 

конкурсі «Інновації у роботі з першокласниками на уроці та під час 

проведення позаурочних заходів», у конкурсі «Права дитини очима 

першокласників» (учителі Нестеренко Т.Д., Караман О.С., Пронякіна В.В.) 

Також учителі Вовченко Ю.М. та Грицюк Н.В. є учасниками творчої групи 

вчителів математики міста, які працюють над розробкою робочого зошита та 

комп’ютерного супроводу уроків алгебри та геометрії у 9 класі за новим 



 

 

Державним стандартом, Місюра Т.М. є куратором дистанційного навчання 

учителів української мови та літератури освітнього округу №7. 

Зоріна С.М. взяла участь у конкурсі на краще портфоліо учителя фізики. 

Учителі школи входили до складу експертної групи та оргкомітету по 

проведенню ІІ етапу міських олімпіад: Сидорова Л.О. з зарубіжної літератури 

та російської мови, Панов О.Б. з інформатики, Покідіна А.В. з географії , 

членами журі по перевірці контрольних робіт МАН з фізики Зоріна С.М., з 

журналістики Борозна О.Ф. 

Школа співпрацює з дитячими садочками № 57, № 68, № 128, з Приазовським 

державним технічним університетом, Маріупольським державним 

гуманітарним університетом міста та іншими ВУЗами, професійними ліцеями. 

Питання педагогічної деонтології були й залишаються основним аспектом у 

роботі з педагогічними кадрами і об’єктом постійної уваги з боку 

адміністрації та громадських об’єднань навчального закладу.           

     Загальна характеристика роботи класних керівників. Якість виконання 

класними керівниками планів виховної роботи, якість проведення та виховна 

ефективність класних годин. 

     Аналіз виховних планів класних керівників, взаємовідвідування заходів у 

класах, проведення загальношкільних заходів та відкритих класних часів 

переконують, що  колектив на правильному шляху. Класні керівники 

продовжують опрацьовувати  методичну літературу з проблем виховання, 

залучають до співпраці шкільного психолога, батьків, намагаються розкрити 

кожну дитину, дати  їй змогу проявити себе. 

На початок навчального року, з урахуванням рекомендацій та наказу міськУО, 

було складено та затверджено план виховної роботи школи та план-сітку 

виховних заходів, згідно якого класні керівники оформлювали план виховної 

роботи по класах за затвердженою формою:                                                                                                                         

- проблема                                                                                                                                                                            

– задачі                                                                                                                                                                                

– напрямки роботи                                                                                                                                           

– характеристика класного колективу                                                                                                            

– соціальний паспорт класу                                                                                                                                 

– список батьківських комітетів (шкільного та класного)                                                                                   

– графік перевірки щоденників                                                                                                                          

– графік здачі макулатури                                                                                                                            

– загальношкільні заходи                                                                                                                                            

– класні заходи                                                                                                                                      

– бесіди з БЖД                                                                                                                                                  

– індивідуальна робота з учнями, батьками                                                                                                        

– робота учнівського самоврядування                                                                                              

- аналіз роботи за попередній рік                                                                                                                                   

На засіданні МО класних керівників було прийнято рішення взяти за основу 



 

 

роботи затверджений план та форму, здійснювати перевірку два рази на рік. 

Під час проведення перевірок виконання плану роботи було встановлено, що 

плани ведуться відповідно до вимог, систематично оновлюються, особливих 

відхилень та порушень, які б мали негативний вплив на виховний процес не 

виявлено. Адміністрацією школи систематично здійснювався контроль за 

проведенням класних годин та відкритих заходів згідно затвердженого 

графіка, про що свідчать складені акти перевірки та накази по школі щодо 

підсумків виховної роботи першого та другого семестрів 

3.3. Якість та доцільність проведення загальношкільних заходів за 

основними напрямками формування ціннісних орієнтацій учнів  

Виховна робота спрямовувалась на формування:  

1.Ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави:  

 

 

Невирішені проблеми Основні завдання 

 

 

- Формування в учнів почуття 

поваги до рідної мови, краю, 

народу, культури та традицій, 

національних символів; 

- Формувати розуміння правил 

взаємодії людей у колективі, 

суспільстві та толерантного 

ставлення до представників 

інших національностей;  

 

 

Заходи по формуванню ціннісного ставлення до суспільства та держави: 

- Урочистості, присвячені святкуванню Дня міста, 70 річниці з Дня 

Перемоги над нацизмом у Європі, 9 Травня (доглядання за Братською 

могилою, мітинги, уроки мужності, адресна допомога ветеранам, 

привітання мешканців мікрорайону школи) 

- Тематичні класні години, вшанування воїнів – інтернаціоналістів 

- Участь у районних зльотах «Вахта пам’яті» 

- Проведення тематичних місячників та декад (виставки малюнків, 

перегляд тематичних фільмів, бесіди, вікторини щодо знань 

національної символіки, тематичні виставки літератури у бібліотеці) 

- Участь у літературних конкурсах з даної тематики 

- Проведення традиційного свята «Козацькі розваги», «Ігри патріотів» 



 

 

-  Співпраця з УРК м.Маріуполя 

- Заходи з правового виховання (декади, тижні за окремим планом) 

- Співпраця зі ССД, ЦСС, ВКМСД 

Моніторинг: Аналітичні звіти 2 рази на рік, анкетування, накази по школі, 

відвідування ВЗ 

2. Ціннісне ставлення до людей: 

Невирішені проблеми Основні завдання 

- Окремі випадки виникнення 

конфліктних ситуацій між 

учнями та учнів з батьками 

- Формувати в учнів уміння та 

навички підтримки та 

взаєморозуміння, мирного 

вирішення конфліктів; 

- Формувати моральні якості в 

учнів школи; 

Заходи по формуванню ціннісного ставлення до людей: 

- Проведення акцій «Милосердя», «Створи добро», «Від серця до серця»,                               

- Проведення виховних годин, батьківських зборів із запрошенням 

представників громадських організацій 

- Проведення виховних заходів із запрошенням батьків 

- Організація спільних виставок творчості «Золоті руки моєї мами», 

творчих вечорів родин,  «Мама, тато , я – спортивна сім’я »  

- Організація чергування по школі 

- Проведення традиційних свят школи (День вчителя, святкові ранки, 

8Березня, вечір зустрічі з випускниками) 

Моніторинг: Аналітичні звіти 2 рази на рік, анкетування, накази по школі, 

педради, відвідування ВЗ 

3. Ціннісне ставлення до природи: 

Невирішені проблеми Основні завдання 

- Низька активність учнів з 

питань участі у районних 

заходах 

- Створення умов для 

усвідомлення краси природи, 

необхідності гармонійного 

співіснування людини і 

природи; 

- Виховання в учнів бережливого 

ставлення до природи, активної 

життєвої позиції щодо 

оздоровлення довкілля; 

 



 

 

Заходи по формуванню ціннісного ставлення до природи: 

- Проведення акцій «Чисте подвір’я»,  

- Доглядання розподілених шкільних ділянок 

- Шкільний макулатурнір 

- Проведення тематичних заходів у рамках місячників та декад 

- Участь у міських суботниках 

- Участь у заходах округу з даного питання  

- Участь у акції «Зробимо Україну чистою - 2015» 

- Майстрування годівниць для птахів 

- Співпраця з цирком «Бац» (проведення тематичних вистав)  

Моніторинг: Аналітичні звіти 2 рази на рік, анкетування, накази по школі, 

відвідування ВР 

4. Ціннісне ставлення до мистецтва:  

Невирішені проблеми Основні завдання 

 - Створення умов для 

формування художньо – 

естетичних смаків, здатності до 

творчої діяльності у мистецькій 

сфері; 

- Формувати в учнів інтерес до 

мистецтва, розкривати та 

підтримувати творчі здібності 

вихованців; 

Заходи по формуванню ціннісного ставлення до мистецтва: 

- Співпраця з ІБДТ, ЦПР, Драмтеатром, музичною школою 

- Проведення шкільних свят із залученням творчо обдарованих дітей 

- Створення шкільного банку даних обдарованих дітей 

- Відвідування музеїв міста, картинної галереї, кінотеатрів, звітних 

концертів творчих колективів 

- Організація концертів муніципальних оркестрів міста на базі школи 

(народні інструменти, «Ренесанс» 

- Організація виставок дитячої творчості, персональних виставок учнів 

- Створення хору на базі школи 

- Участь у районних та міських конкурсах з декоративно – ужиткової 

творчості 

- Співпраця з колективом спортивного бального танцю «Фієрія» 

Моніторинг: Аналітичні звіти 2 рази на рік, анкетування, накази по школі, 

відвідування ВЗ 



 

 

5. Ціннісне ставлення до себе: 

Невирішені проблеми Основні завдання 

- Зменшення кількості учнів, які 

перебувають на обліку 

- Створення умов для 

усвідомлення цінності власного 

життя і збереження здоров’я; 

- Формувати в учнів уміння та 

навички адаптації до змін 

навколишнього середовища, 

пізнання прекрасного у собі, 

безпеки власної 

життєдіяльності 

Заходи по формуванню ціннісного ставлення до себе: 

- Проведення тематичних декад та місячників 

- Співпраця з представниками наркодиспансеру, міської лікарні №1, 

пологового будинку 

- Робота Наркопосту, загонів ЮІР, ДЮП 

- Участь у спортивних змаганнях з легкої атлетики та футболу 

- Організація літнього відпочинку учнів (о\ц на базі школи), дозвілля під 

час канікул 

- Проведення шкільних конкурсів «Кращий учень року», «Кращий клас 

року» 

- Створення ситуацій успіху та відзначення окремих учнів, класів 

почесними грамотами, призами на шкільних лінійках 

Моніторинг: Аналітичні звіти 2 рази на рік, анкетування, накази по школі, 

відвідування ВЗ 

Місячники:                                                                                                                                                           

- місячник „Увага! Діти на дорогах!”;                                                                                                              

-  місячник пропаганди здорового способу життя (тиждень фізичної культури, 

тиждень пожежної безпеки, тиждень безпечної поведінки на воді, у ліфті, 

правила користування електроприладами, вибухонебезпечними предметами 

тощо);                                                                                                           -  

місячник „Створи добро”;                                                                                                                                    

-  місячник військово-патріотичного виховання; 

– місячник „Вахта пам’яті”; 

 – місячник „Створи добро”; 

 



 

 

Декади:     

 – декада екологічної вахти; 

 – декада правових знань; 

 – декада „Молодь проти СНІДу”; 

- декада «За здоровий спосіб життя» (День боротьби з туберкульозом, День 

здоров’я); 

– тиждень правових знань; 

 – декада довкілля; 

 – декада з безпеки життєдіяльності. 

Акції : «Милосердя», «Створи добро», «Від серця до серця», «Подаруй 

підручник бібліотеці», «Чисте подвір’я»    

 Динаміка рівня вихованості учнів. 

 Рівень вихованості учнів ЗОШ № 24 відслідковується за методикою                      

Капустіної Н.П. та Шилової М.І. з 2013 року. 

 За результати моніторингу досліджені такі якості: ціннісне ставлення 

особистості до суспільства і держави, ціннісне ставлення до людей, ціннісне 

ставлення до естетичного виховання, ціннісне ставлення до праці. 

 Результати показали стабільність та невелику динаміку  росту рівня 

вихованості учнів по класах 

 Наявність та розвиток учнівського самоврядування, його роль у житті 

загальноосвітнього закладу, вплив на громадську активність учнів.   

Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце посідає             

шкільне учнівське самоврядування. У школі продовжує роботу шкільний 

парламент, який виховує в учнів ініціативу, самодисципліну, активність, 

відповідальність та організаторські здібності. Головою парламенту є 

президент, якому підпорядковуються радники, члени штабів від кожного 

класу. Учнівське самоврядування школи є активним учасником всіх 

загальношкільних заходів, районних, міських, зональних конкурсів, змагань, 

акцій. У вересні  2014 року були проведені вибори голови парламенту школи 

та його заступника. Засідання парламенту відбувається раз на місяць, де 

планується робота та підводяться підсумки попередньої. У складі учнівського 

самоврядування активно працює організація шкільних клубів: «Естет», «Друзі 

малят», «Крила», «Навколо світу», «Патріот», «Майбутнє», «Спорт-тайм», 

«Адвокат», «Служба зайнятості». Кожним клубом було розроблено план 



 

 

роботи на рік та згідно з ним проводились відповідні тематичні заходи ( 

місячники, декади, тижні), рейди ( перевірка щоденників, підручників, 

виконання санітарних норм, готовності до уроків), акції («милосердя», 

«створи добро»), усні журнали, презентації, круглі столи. Шкільний прес-

центр щомісяця висвітлює шкільні події. Організовано чергування учнів по 

школі згідно складеного графік (чергування розпочинається з шостого класу, 

ведеться журнал обліку порушень та запізнень з метою аналізу та вжиття 

необхідних заходів).   

 Робота з батьківською громадськістю, наявність програми роботи з 

батьками, доцільність проведених заходів, спільна робота сім’ї, закладу та 

соціуму по вихованню школярів. 

 У сучасних умовах координацію виховних дій сім’ї покладено на освітній 

заклад і від того, як організована і реалізована робота з батьками учнів, 

значною мірою залежить успішність процесу навчання і виховання дітей. 

Важливим завданням є широке залучення батьків, усіх дорослих членів сім’ї 

до співпраці з педагогічним колективом, до активної участі в житті 

навчального закладу, класу. 

Основну роботу з батьками сучасний освітній заклад проводить через бать- 

ківські об’єднання, які мають різні назви – університети педагогічних знань, 

батьківські комітети, лекторії, конгреси, асоціації, асамблеї, президії, комісії, 

клуби, позакласний педагогічний всеобуч. Кожен з них має свій план, 

положення, напрями діяльності. 

У сучасних умовах координацію виховних дій сім’ї покладено на освітній 

заклад і від того, як організована і реалізована робота з батьками учнів, 

значною мірою залежить успішність процесу навчання і виховання дітей. 

Важливим завданням є широке залучення батьків, усіх дорослих членів сім’ї 

до співпраці з педагогічним колективом, до активної участі в житті 

навчального закладу, класу. 

Основну роботу з батьками сучасний освітній заклад проводить через 

батьківські об’єднання, які мають різні назви – університети педагогічних 

знань, батьківські комітети, лекторії, конгреси, асоціації, асамблеї, президії, 

комісії, клуби, позакласний педагогічний всеобуч. Кожен з них має свій план, 

положення, напрями діяльності. 

Найбільш доцільною формою педагогічного всеобучу батьків вважається 

позакласна, за якої вчитель відходить від традиційного монологу (лекції, 

бесіди), поєднує індивідуальну роботу з групами батьків, педагогічне 

спілкування з окремими членами сім’ї, широко залучає психолого-педагогічне 

консультування членів сімей з питань навчання і виховання дітей, тестування 

й анкетування батьків і дітей, тренінгів, практикумів, рольових ігор тощо, 

спрямованих на встановлення в сім’ях міцних морально-етичних зв’язків між 

дорослими і дітьми, атмосфери взаєморозуміння, співробітництва, емоційної 

співпричетності один до одного. 



 

 

Найбільш доцільною формою педагогічного всеобучу батьків вважається 

позакласна, за якої вчитель відходить від традиційного монологу (лекції, 

бесіди), поєднує індивідуальну роботу з групами батьків, педагогічне 

спілкування з окремими членами сім’ї, широко залучає психолого-педагогічне 

консультування членів сімей з питань навчання і виховання дітей, тестування 

й анкетування батьків і дітей, тренінгів, практикумів, рольових ігор тощо, 

спрямованих на встановлення в сім’ях міцних морально-етичних зв’язків між 

дорослими і дітьми, атмосфери взаєморозуміння, співробітництва, емоційної 

співпричетності один до одного. 

  Доцільно виділити такі форми роботи: 

– колективні: лекції, конференції (з обміну досвіду родинного виховання, з 

обговорення педагогічної літератури, періодичної преси з питань сімейного 

виховання), диспути, дискусії, “круглі столи”, вечори запитань і відповідей, 

дні взаємних претензій, дні відкритих дверей, кінолекторії, інформаційні 

стенди; 

– індивідуальні та групові: консультації з проблем родинно-сімейного 

виховання, бесіди, відвідування сімей, листування, індивідуальні дні, зустрічі 

з батьками; педагогічні доручення батькам;                                                                                                     

На батьківських зборах розглядаються питання: 

1.  Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я; 

2.  Робота з попередження дитячого травматизму; 

3.  Профілактика правопорушень та жорстокості серед підлітків. 

4.  Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст. 35: 

•   вплив сім'ї на середовище дитини; 

•   підготовка до закінчення навчального року; 

•   літній відпочинок учнів. 

5.Адміністративна та кримінальна відповідальність за невиконання 

батьківських обов’язків                                                                                                                                                                                

6. Насилля в родині.                                                                                                                    

7.Національно- патріотичне виховання в родині. 

Робота з батьківською громадськістю склалася з таких заходів: лекції для 

батьків майбутніх першокласників, рейди-контролі з перевірки особистої 

гігієни учнів, чистоти та порядку у класі, участь у засіданні Ради 

профілактики, відвідування родин, у яких склалися неблагополучні умови для 

виховання дитини, проведення Тижнів відкритих дверей.  В школі активно діє 

Рада школи. 

З питань профілактики правопорушень та безпритульності школа співпрацює з 

Іллічівською службою у справах дитини, відділом кримінальної міліції у 

справах дітей та районним центром соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. 

    Основні завдання педколективу школи на наступний навчальний рік щодо 

залучення батьків до навчально-виховного процесу: 



 

 

 Налагодити тісний зв’язок школи з батьками. 

 Досягати впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких 

порушують правила розпорядку. 

 Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявляти причини 

байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей. 

 Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної 

грамотності батьків. 

 Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для 

організації діяльності дитини вдома. 

 Впроваджувати форми роботи з сім’єю, що сприяють гуманізації 

взаємовідносин “педагоги-батьки”. Батьки і вчителі-партнери, активні 

співучасники творчого процесу виховання учнів. 

Діяльність загальноосвітнього закладу по формуванню в учнів навичок 

здорового способу життя, ефективність запланованих заходів. 

Впровадження цільових програм.     

 Адміністрацією школи протягом 2016/2017 навчального року видано ряд 

наказів, спрямованих на покращення роботи з профілактики дитячого 

травматизму: «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у 2016/2017 н. р.», «Про створення комісії для проведення 

розслідувань нещасних випадків», «Про організацію роботи з  пожежної 

безпеки у 2016/2017 н. р.», «Про призначення відповідальних за пожежну 

безпеку»,  «про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини», 

«Про стан дитячого травматизму в школі», «Про збереження життя і здоров’я 

дітей та запобігання нещасним випадкам під час літнього відпочинку і 

оздоровлення», «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення 

школярів та дітей», «Про проведення місячника здоров’я», «Про проведення 

Тижня знань безпеки життєдіяльності у школі», «Про забезпечення дійового 

та ефективного контролю за дотримання вимог законодавства про безпеку 

життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу», « Про проведення 

місячника безпеки дорожнього руху «Увага!Діти на дорозі!», «Про систему 

роботи класних керівників, вчителів з попередження дитячого травматизму, 

профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу», «Про заходи 

безпеки під час проведення новорічних і різдвяних свят», «Про забезпечення 

дійового  та ефективного контролю за дотримання вимог законодавства про 

безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу».                                                                                                                    

Розроблено заходи і шкільні програми, за якими працює школа: 

-       план заходів щодо проведення профілактичної роботи з попередження 

дитячого     дорожньо-транспортного травматизму в школі 2016/ 2017 н.  році; 



 

 

-       план заходів щодо запобігання травматизму під час навчально-виховного 

процесу; 

-       план заходів щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму; 

-       план заходів щодо пожежної безпеки у школі; 

       Учні школи приймають активну участь у конкурсах та святах: 

проведення місячників «Увага! Діти на дорозі» 

- «За здоровий спосіб життя» 

- Проведено  ВЗ для учнів 5-11 класів «Ми проти СНІДу» 

- Декада «Молодь проти Сніду» 

- Участь у районному конкурсі агітбригад ІІ м. 

- Місячник протипожежної безпеки 

- Місячник безпечного використання газу у побуті 

- Проведення ранкової зарядки 

- Проведення планових та позапланових інструктажів з учнями школи 

- Бесіда з представниками наркодиспансеру 

- Сприяння проходженню учнями медичного огляду 

- Розробка маршрутних листів 

- Тематичні вистави для учнів 1-4 класів цирку «Бац» 

У рамках проведення вищеназваних місячників проводились тематичні класні 

години, перегляди науково-популярних фільмів, соціальних проектів, 

виставки малюнків, тематичної літератури у бібліотеці, літературні конкурси                                                                                                                   

- Участь у районних та міських змаганнях з легкої атлетики, футболу                           

- Проведення педагогічної ради «Здоров’язбережувальні технології: 

формування здорового способу життя, екологічне виховання»                                                                                                                                                                                       

- Методичні оперативки з питань здорового способу життя, обмін досвідом 

класних керівників. (березень) 

В ході моніторингових досліджень вивчався стан здоров’я учнів  з метою 

розробки організації та проведення медико - педагогічних заходів, 

спрямованих на оптимізацію виховної і навчальної діяльності. У школі 

функціонує 1 медичний кабінет. Медичне обслуговування здійснюють 

медична сестра. 



 

 

Систематично проводяться медичні огляди учнів фахівцями лікарні №1. 

Охоплення учнів медоглядами -100%. Результати щорічного медичного огляду 

дітей обговорюються.  

На основі рекомендацій медичних працівників відбувається планування, 

організація і проведення комплексу оздоровчих заходів: робота з 

профілактики інфекційних захворювань, харчових отруєнь, організація 

харчування дітей, контроль за станом температурного режиму в школі, за 

санітарно - гігієничним режимом у навчальних приміщеннях, складання 

листків здоров’я  на кожного учня.  

Для проведення профілактичної роботи серед учнів залучають спеціалістів 

різних фахів. 

Систематично проводяться бесіди з профілактики грипу, вірусного гепатиту, 

ШКТ, туберкульозу, інфекційних захворювань,про шкідливість 

паління,профілактики СНІДу, наркоманію, випускається санбюлетень та 

шкільна газета. 

 

Контролюються пропуски учнів і на підставі довідок фіксується рівень 

захворюваності учнів. Проводяться профілактичні диктанти з профілактики 

грипу, туберкульозу, вірусного гепатиту, особистої гігієни. 

Організовано пришкільний оздоровчий центр з метою оздоровлення учнів 1-5-

х класів та пільгових категорій.  

 Аналіз виховних заходів, спрямованих на попередження насильства у 

шкільному середовищі, формування толерантної культури учнів. 

З метою попередження насильства у шкільному середовищі, формування 

толерантної культури учнів  протягом року була спрямована робота на 

формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги 

приділялося вихованню у дітей толерантності, внутрішньої потреби в 

загальнолюдських цінностях, вихованню громадянина України на основі 

національних та загальнолюдських цінностей. 

Цим ідеям та завданням були підпорядковані всі позакласні заходи, години 

спілкування, що проходили впродовж навчального року в школі. Найбільш 

яскравими стали: свято « День Соборності України»,  правовий тиждень «Знай 

та виконуй свої права», засідання клубу спілкування для старшокласників 

«Які якості повинні бути у справжнього друга?»,   тиждень відкритих дверей 

для батьків, вечір - зустріч з випускниками . 

 

ВИСНОВКИ. 

Під час аналізу  виховного процесу та його результативності, можна зробити 

наступні висновки:  

 Класні керівники приділяли достатньо уваги фізичному вихованню 

школярів, організації фізично-оздоровчих заходів та спортивно-масовій 

роботі; 



 

 

 В школі створені умови для проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивно-масових заходів; 

 Закріплювались традиції, які мають значний виховний потенціал та 

позитивно впливають на розвиток мотивації учнів щодо здорового 

способу життя; 

 У школі створена певна система з питань збереження та зміцнення 

здоров'я учнів. 

 Приділяється необхідна увага оздоровленню та зайнятості учнів у 

позаурочний час. 

 Проведені загальношкільні та класні заходи, які сприяли формуванню 

основних ціннісних орієнтацій учнів; 

 Рівень вихованості учнів має достатні показники; 

 В школі в системі ведеться профілактична робота з учнями девіантної 

поведінки. 

Основною не достатньо вирішеною проблемою треба вважати роботу з 

батьками, які не дуже активно співпрацюють зі школою. 

 

 

IV. Психолого - педагогічна діагностика  

В поточному році класними керівниками школи проводилися мониторингові 

дослідження виховного процесу за розробленою системою: 

1. Визначення рівня вихованості учнів  за методикою Капустіної Н.П. та 

Шилової М.І. 

2. Визначення профорієнтаційної спрямованості випускників 9,11 класів. 

3.Вивчення адаптації учнів 1,5, 10 класів 

4.Анкетування учнів, батьків з питань задоволення життєдіяльністю закладу. 

5.Ведення журналу пропозицій, думок та зауважень під час проведення тижнів 

відкритих дверей для батьків школи з 1- 11 класи.  

ВИСНОВКИ. 

Психолого-педагогічна діагностика виховного процесу та особистості   

школяра в ЗОШ № 24   сприяє   психосоціальному   зростанню   особистості   

учнів,   активізує  його   інтелектуальний   і   творчий потенціал,   емоційність   

і   самодостатність, а також допомагає  класному керівнику   істотно   

урізноманітнити   свою  роботу,  



 

 

За допомогою практичного психолога  класні керівники використовували 

різноманітні форми й методи виховного впливу на учнів, а також виявляли й 

розвивали психічні властивості кожного школяра. 

Завдання   на   майбутнє   –   працювати   над   розвитком   учнів,   

продовжувати   формувати   у   них   соціальну   зрілість. Урізноманітнювати 

методики вивчення рівня вихованості учнів школи. 

V. Керівництво та внутрішньошкільний контроль виховного процесу. 

  

5.1.Результативність управлінської діяльності, ефективність прийнятих  

рішень щодо удосконалення виховного процесу. 

Управління виховною роботою закладу здійснювали заступник директора з 

НВР Булгакова І.І., педагог-організатор Конощук А.С., Костєвіч О.О., 

практичний психолог Іванова О.В. та класні керівники. 

Для  проведення  різних  видів контролю за  станом  виховної роботи 

використовувались такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення 

відповідних  питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, 

методичного  об’єднання класних керівників . 

Так, у грудні 2016 року було проведено засідання педагогічної ради 

«Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення 

взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації», де обговорювалися 

питання морально – етичної вихованості школярів, ролі класного керівника в 

цьому напрямку та підведені підсумки виховної роботи школи за семестр. 

 

5.2. Реалізація річного плану роботи закладу. 

 Розділ річного плану школи «Виховна робота» реалізований практично в 

повному обсязі, за винятком деяких незначних заходів з поважних причин. 

 

ВИСНОВКИ. 

Внутрішньошкільний контроль дає можливість визначити, наскільки якісно 

здійснюється в школі процеси навчання та виховання, як відносяться до своїх 

функціональних обов'язків педагоги та класні керівники. 

 Внутрішньошкільний контроль ґрунтується на теоретичній і методичній 

підготовці та компетентності адміністрації, відповідальності при прийнятті 

рішень за підсумками контролю. 

 Система внутрішньошкільного контролю в ЗОШ № 24 планомірна й 

всебічна, а його результати – основа для прийняття оптимальних 

управлінських рішень. 

Ефективність прийнятих  рішень адміністрацією школи спільно з 

педагогічним колективом значно впливає на удосконалення виховного 

процесу. Виконуючи основні завдання виховання учнів, класні керівники та  

вчителі - предметники використовують  різноманітні форми й методи роботи: 

колективні  творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, 

екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.  



 

 

VI. Нормативно-правове забезпечення виховного процесу. 

6.1. Державні нормативні документи як основа діяльності загальноосвітнього 

навчального закладу, реалізація положень нормативних документів. 

Виховна діяльність школи направлена на реалізацію Законів України «Про 

освіту»,  «Про загальну середню освіту»,  державної національної  Програми 

„Освіта" (Україна XXI століття), на виконання основних положень 

„Декларації прав людини",  Конвенції прав дитини,  реалізацію Концепції 

громадянською виховання особистості в умовах розвитку української 

державності, виховання і розвиток духовно-моральних якостей особистості, 

які допомагають їй реалізувати себе як індивідуальність, навчитися виробляти 

свою позицію в житті, пізнати і  зрозуміти  себе і оточуючих, виховувати 

здатність до самореалізації, самоорганізації, самовираження.     

        Виховна робота у 2016-17 навчальному році була спланована та 

здійснювалась згідно з Програмою „ Основні орієнтири  виховання учнів 1-11 

класів ”, так як сучасний зміст виховання в Україні - це науково обґрунтована 

система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна 

сукупність соціальне значущих якостей особистості, що характеризують її 

ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої 

себе. Виховання здійснювалося для ідентифікації вихованця із загально 

визначеними цінностями і якостями.  

Впроваджуються наступні просвітницькі проекти: «Школа – толерантне 

середовище», «Інноваціїї у сучасній школі», «проект формування ключових 

компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ», «Проект 

«Обдарована дитина»,  

ВИСНОВКИ.  

Вся робота школи спланована та виконується згідно з Державні нормативними 

документами. 

Вся діяльність загальноосвітнього навчального закладу як державної установи 

спрямована на забезпечення реалізації державного заказу на формування 

особистості учня та створення умов для її розвитку з урахуванням її 

можливостей, нахилів та інтересів. 

VII. Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників. 

 

7.1. Проблема, над якою працювало МО класних керівників у 2016/2017 н.р., 

структура роботи над проблемою. Які завдання розв’язувались?                                                                              

МО класних керівників у 2016/2017 н.р. працювало над проблемою: 

 Створення умов для формування цілісної моделі виховної системи у 

навчальному закладі на основі громадянських та загальнолюдських цінностей                                                                                                                       

 



 

 

Структура роботи:  

У 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

національно- патріотичного виховання учнів 

* створення умов для формування громадянина- патріота України, 

самореалізації особистості; 

* розвиток естетичних смаків і уподобань школярів, залучення до 

прекрасного, до уміння сприймати і цінувати мистецтво; 

* виховання школярів на загальноприйнятих нормах етики і моралі; 

* виховання гармонійно та всебічно розвинутої особистості кожного 

школяра; 

* надання допомоги батькам у сімейному вихованні, творча співпраця з 

батьківською громадськістю; 

*робота класного керівника з обдарованими учнями; 

* пошуки шляхів розвитку творчого потенціалу кожного класного 

керівника; 

* впровадження активних інноваційних форм виховної роботи; 

* вивчення і впровадження в практику педагогічної майстерності 

класного керівника з питань психолого- педагогічного спілкування з 

учнями різних категорій; 

* розроблення та виконання програми організації життя, діяльності 

учнів у позаурочний час; 

* активізація роботи класних керівників з питань збереження життя і 

здоров’я дітей як найбільшої цінності; 

* пропаганда здорового способу життя, залучення до занять спортом, 

фізкультурою, закалювання організму; 

* поглиблення роботи щодо інформування школярів з питань проблеми 

СНІДу в нашій державі; 

* впровадження в систему виховної роботи заходів по запобіганню 

насильства над дітьми, між дітьми, попередження травматизму. 

План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2016- 

2017 навчальний рік 

Вересень 

1. Затвердження плану роботи ШМО на 2016-2017 н.р. 

2. Аналіз виховної роботи у 2015-2016 н.р. 

3. Доповідь на тему «Форми виховної роботи в школі» 

4. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2016-2017 н.р. 

 

Листопад 

1. Духовність та духовний розвиток особистості у навчально-виховному 

процесі. 

2. Методи заохочення та покарання у сім’ї. Батьківські збори. 

3. Вивчення досвіду класовода 4-А класу Зайченко О.В. 

 



 

 

Січень 

1. Сучасні підходи до формування у школярів здорового способу життя. 

2. Педагогічна діагностика сімейного виховання і організація роботи з 

батьками. 

3. Профілактика суїцидальної поведінки серед неповнолітніх. 

4. Педагогічні проблеми профілактики правопорушень неповнолітніх. 

 

 Травень 

1. Патріотичне виховання як соціально-педагогічна проблема сучасності. 

2. Форми та методи формування національної свідомості та патріотизму 

серед школярів. 

3. Аналіз роботи МО класних керівників на 2017-2018 н.р. 

Робота між засіданнями 

1.Участь у тижні правових знань. 

2.Участь у декаді «За здоровий спосіб життя» 

3.Консультації з питань виховної роботи для класних керівників. 

4.Узагальнення педагогічного досвіду класних керівників. 

V засідання ( Травень) 

Тема: « Система роботи класного керівника в сучасній школі» 

1. Система роботи класного керівника в сучасній школі. Творчість: шляхи 

звільнення від стереотипів і шаблонів ( Конощук А.С.) 

2. Підбиття підсумків роботи з виховання учнів у 2015-2016 навчальному 

році та 

визначення завдань колективу на новий навчальний рік. 

3.Аналіз роботи МО класних керівників за поточний рік. Презентація досвіду 

класних керівників.(Костєвіч О.О.) 

4. Організація літнього відпочинку. Соціальне інспектування родин, які 

потребують особливої уваги під час літніх канікул. (заступник директора з 

НВР 

Булгакова І.І.) 

Робота між засіданнями 

1. Проведення анкетування класних керівників та учнів за підсумками роботи 

за рік та визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на 

2017-2018 н.р. 

2.Результати виховної роботи у 2016-2017 н.р. 

3.Участь у конкурсах, впровадження нових технологій 

Завдання для розв'язання проблеми:                                                                                                                              

- Організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з 

батьками                                                                                                                          

- Змістове наповнення виховного процесу з урахуванням вікових 

особливостей учнів                                                                                                        

- Реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, системного, 

творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в 

шкільному та класному коллективах                                                                                                                                                                                   



 

 

- Створення належних умов для особистісного зростання кожного 

вихованця  

7.2. Як відбувався моніторинг професійної компетентності класних керівників 

та вивчались їх потреби? 

 З метою стимулювання роботи у школі діє рейтингова система оцінки 

діяльності класних керівників.  

Як підсумок діяльності класних керівників, класних колективів  в кінці 

навчального  року проходить  нагородження класів, учнів, класних керівників 

за номінаціями. 

 

7.3. Які теоретичні та методичні матеріали вивчались? Які активні та 

інтерактивні форми та методи роботи з педагогами відповідно до методичної 

структури  використовувались?  

Методоб’єднання  класних керівників, постійно вдосконалюючи свою 

роботу сприяє  професійному  вдосконаленню особистості  педагога , який  

веде  пошуки  шляхів  збагачення  і  розвитку  змісту, форм  і  методів  

виховної  роботи, формування   гуманістичних цінностей у системі виховної 

роботи.                                                                                          

  У 2016-2017 навчальному році вивчалися наступні документи: 

- обласна програма «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки. Напрямок ІІІ. 

Виховна і позашкільна робота»; 

- Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»; 

Регіональна цільова  програми профілактики правопорушень у 

Донецькій області на 2014-2018 роки 

Програма профілактики злочинності в м. Маріуполі на 2011-2015 

«Правопорядок 2011-2015», 

Програма національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в 

навчально - виховних закладах м. Маріуполя на 2016-2020 рр 

Комплексна програма “Сім'я і молодь Маріуполя” на 2013 -2017 

роки” 

Форми роботи з класними керівниками :                                                                                                                                                            

1. Колективна робота з класними керівниками:                                                                                          

- Теоретичні семінари (ознайомлення з новими технологіями, 

літературою, узагальненим досвідом колег)                                                                                                                                                     

- Семінари - практикуми (відкриті виховні заходи, дискусії з проблем 

виховання школярів)                                                                                                                                                                                                  

- Наради при директорі                                                                                                                                               

- Педагогічні ради з питань виховної роботи                                                                                      

2. Групова робота з класними керівниками:                                                                                        

- Методичні п'ятихвилинки                                                                                                                 

- Робота з молодими класними керівниками :                                                                   

*індивідуальні консультації                                                                                                       

*відвідування виховних заходів з метою корекції                                                                    



 

 

*взаємовідвідування заходів молодими класними керівниками                                                                

*відвідування заходів та вивчення роботи досвідчених класник керівників                                                   

*виступи з доповідями на МО класних керівників                                                                                        

- Тематичні консультації                                                                                                                       

- Тижні педагогічної майстерності                                                                                                             

-           Круглі столи                                                                                                                                           

3. Індивідуальна робота з класними керівниками:                                                                               

- Співбесіди                                                                                                                                        

- Творчі звіти                                                                                                                                          

- Самоосвітня діяльність                                                                                                                  

7.4. Досвід яких класних керівників вивчався та поширювався? Чий досвід 

роботи узагальнювався та розповсюджувався в рамках закладу, міста, області? 

В межах ЗОШ № 24 вивчався, узагальнювався та розповсюджувався досвід 

роботи класних керівників: 

- Місюри Тетяни Миколаївни «Морально – етичне та естетичне виховання»» 

- Нестеренко Тетяни Дмитрівни «Громадянсько – патріотичне виховання» 

- - Класних керівникиків, які атестувались протягом навчального року    

(Русєва О.В., Щербак М.М.) 

7.5. Яка робота проводилась з молодими класними керівниками? 

У ЗОШ №24 протягом навчального року працювало два  молодих класних 

керівника  ( Юрченко Д.О., Іванченко Ю.О.) 

З даними класними керівниками велась наступна робота :                                                                   

*індивідуальні консультації                                                                                                       

*відвідування виховних заходів з метою корекції                                                                    

*взаємовідвідування заходів молодими класними керівниками                                                                

*відвідування заходів та вивчення роботи досвідчених класник керівників                                                   

*виступи з доповідями на МО класних керівників   

7.6. _________________ 

7.7. Професійні конкурси 

-------------------------------                                                         

7.8. Видавнича діяльність. 

----------------------------- 

ВИСНОВКИ. 

Методичне об’єднання класних керівників школи протягом року 

надавало методичну допомогу класним керівникам  та класоводам шляхом 

консультування, рекомендацій з використання інформаційно-методичної 

літератури з проблем виховання підлітків, створення інформаційно-

аналітичного банку даних: виховних технологій, виховних систем, 

інноваційних програм виховання, рекомендацій щодо взаємодії з сім’єю, 

іншими соціальними закладами. 

Аналіз роботи методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, 

що завдання, які постають із науково-методичної проблеми виховної роботи 

ЗОШ № 24  виконано, але є низка невирішених проблем: не всі виховні класні 

заходи мають високий методичний рівень підготовки, іноді класні керівники 



 

 

недостатньо сприяють творчій діяльності дітей, розкриттю їх як особистості. 

Тому, в 2017-2018 навчальному році, для класних керівників треба проводити 

більшу кількість  практичні заняття у групах, консультацій психолога, засідань 

за круглим столом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


