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Аналітичний звіт з виховної роботи за І семестр 2017-2018 н. р. 

 

Головна мета виховної роботи школи на 2017-2018 н. р. – надання  

пріоритету розвитку актуальних і потенційних можливостей особистості, її 

здібностей і потреб, готовності до самопізнання, самореалізації та створення 

розвивального освітнього середовища що сприяє процесу соціалізації та 

формування громадської активності учнів. 

 

У І семестрі 2017-2018 н.р. вирішувалися наступні завдання: 

 

1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для 

всебічного розвитку особистості для спонукання її до самоаналізу та 

саморозвитку. 

2. Розвиток позаурочної діяльності учнів, спрямованої на формування 

моральної культури, їх громадянської позиції, розширення кругозору, 

інтелектуального розвитку, виховання свідомого ставлення до фізичного 

удосконалення. 

3. Створення єдиного простору розвитку дитини в сім'ї та в освітній 

установі, залучення батьків до участі в житті навчального закладу через пошук і 

впровадження найбільш ефективних форм спільної роботи. 

          4. Впровадження сучасних виховних технологій при організації 

класних годин, бесід, позакласних заходів, батьківських зборів. 

5. Вдосконалення форм і методів виховної роботи з учнями та батьками. 

 

 Виховний  процесс  в  КНВК  «Загальноосвітня Вальдорфська школа I – III 

ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)»    побудований на 

основі нормативно-правової бази: 

1. Закон України "Про освіту". 

2. Конвенція про права дитини. 

3. Статут школи. 

4. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

5. Обласны та районны програми та підпрограми виховання. 

6. Шкільна програма виховання. 

 

Виходячи з цілей і завдань виховної роботи, були визначені пріоритетні 

напрямки виховної діяльності: 
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1. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
 

           З метою реалізації завдань Концепції національно-патріотичного  

виховання дітей та молоді в школі було проведено загальношкільні, класні 

заходи, спрямовані на формування в учнів патріотичної свідомості, вірності 

Батьківщині, готовності до гідного служінню суспільству і державі, до 

виконання обов'язків по захисту Батьківщини, розвиток в учнів почуття 

обов'язку і поваги до старшого покоління, а саме: 

 взято участь у районному святі до Дня Незалежності: учні разом з 

вчителями були організаторами та учасниками виставок, зняли відеоролик-

привітання тощо; 

 проведено перші уроки на патріотичну тематику, на яких вчителі разом з 

учнями говорили і про історію країни, і причини сьогоденних конфліктів у 

суспільстві, і про євроінтеграцію, і про героїзм наших співвітчизників; 

 проведено флешмоб «Голуб миру» до Міжнародного Дня миру;  

 цікавим та змістовним було Свято урожаю, на якому учні здивували 

поробками та композиціями з осінніх фруктів та овочів; 

 в рамках святкування Дня вчителя організовано та проведено День 

самоврядування; 

 класні години до Дня партизанської слави, Дня Гідності та Свободи, Дня 

пам'яті жертв голодомору та політичних репресій ; 

 цікавою та змістовною була вікторина «Козацькому роду нема переводу» до 

Дня козацтва, де найкраще себе проявили учні 10-го класу; 

 запам’ятався учням конкурс «Слов’яночка», що був присвячений  Дню 

української мови (організатор свята Козак А.Г.), на якому учениці показали 

не лише знання рідної мови, а й культури України; 

 учні взяли активну в акції «Запали свічку» та підготували інформаційний 

дайджест, з яким познайомили учнів школи (кер. Клюшник В.А.) 

 було проведено  уроки  мужності до річниці звільнення України від 

німецько-фашистських загарбників та   Дня Збройних Сил України; 

 проведено ряд екскурсій до різних місць, музеїв  Кривого Рогу , учні 10-11 

класу їздили на екскурсію до м. Дніпро; 

 понеділка в школі проводиться коло старшокласників, яке носить 

інформаційно-просвітницький, організуючий характер. 

 

 

2. МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 
 

Робота по морально-правовому вихованню велася відповідно до плану 

роботи школи та включала в себе наступні заходи: 

 психологічні тренінги («Переможу в собі дракона», «Бункер», «Намалюй 

настрій» тощо) 

 заходи до Дня боротьби з курінням  та Дня боротьби зі СНІДОМ;  

 акція «З повагою до сивини…»  до дня людей похилого віку, під час якої 

учні привітали своїх бабусь та дідусів; 



 Свято Михаїла, коли учні першого класу були посвячені у лицарі, а 

старшокласники пройшли квест «Шляхами випробувань»; 

 участь у благодійній акції «WOW-day»: учнями, вчителями та батьками 

було проведено ярмарок, майстер-класи та інші заходи, за допомогою якиз 

було зібрано майже 7 000 грв. Та передано на благодійність; 

 Свято ліхтариків: головна мета – навчити дітей ділитися добром. 

      Велика зацікавленість учнів в організації подібних заходах та активна 

участь у них дозволяє судити про досить високий рівень сформованості 

моральних і духовних якостей учнів. 

 

3. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

     Робота по художньо – естетичному напрямку вихованню проводилися 

відповідно до плану роботи школи та її профілізації. Найбільш масштабним 

заходом був міський семінар – педагогічний вернісаж «Роль школи естетичного 

виховання у формуванні духовного світогляду дитини», на якому вчителі 

школи показали вплив дисциплін художньо-естетичного циклу на розвиток 

дитини. Семінар отримав високу оцінку вчителів міста.  

       Досить вдалою була участь учнів школи в районних заходах:   

 учениця 10-го класу Вєтковська Анастасія, яка представляла школу на 

районному конкурсі «Місс Осінь», посіла 2 місце; 

 Міщенко Олег (кер. Грицишин О.М.) на конкурсі «Кришталева нотка» 

отримав диплом 1-го ступеня; 

 учні 9-го класу (кл. кер. Перевертайло О.С.) на міському конкурсі 

«Майстерня слова» отримали диплом 2-го ступеня за виставу «Мина 

Мазайло» 

    Протягом семестру в школі також було проведено багато заходів художньо-

естетичного спрямування. Але найбільшої уваги заслуговують новорічні свята, 

під час яких майже кожний клас підготував виставу та показав її учням і 

батькам. Треба відмітити спектаклі «Дорогою до казки» (8 клас (кл. кер. 

Косовська М.О.), «Як діти Новий Рік рятували» (4 клас (кл. кер. Носуль О.Л.), 

Середньовічний бал (6 клас (кл. кер. Фещукова М.В.).  

 

4.  СПОРТИВНО - ТРУДОВЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 
     Робота по трудовому та екологічному вихованню велася відповідно до 

плану роботи школи та включала в себе наступні заходи: 

 Трудовий десант «За чистоту шкільного подвір'я» 

 День фізкультури і спорту: учні пройшли квест «В здоровому тілі здоровий 

дух», зайняли 2-ге місце з настільного тенісу  у районних змаганнях .   

Учні школи є постійними учасниками спортивних змагань з футболу та 

настільного тенісу. Проблемою є те, що в школі немає спортивної зали, тому 

змагання та активні види спорту можливо проводити лише тоді, коли дозволяє 

погода. 

 

 

 

 



5. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
    Робота по профорієнтаційній діяльності велася відповідно до плану роботи 

школи: 

 Класні години, направленні на ознайомлення учнів з особливостями 

професій та потребами ринку праці. 

 Робота психолога з учнями 9 – 11 класів в напрямку визначення 

професійних нахилів учнів.  

 

6. СПІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА ШКОЛИ ТА СІМ'Ї 

Однією з основних форм роботи з батьками залишилися батьківські 

збори. На них обговорювалися проблеми життя класного та батьківського 

колективів. Класний керівник скеровував діяльність батьків.  

 

Форми проведення батьківських зборів:  

 круглі столи,  

 тематичні дискусії самих батьків із запрошенням фахівців, в яких 

зацікавлена сім'я,  

 зустрічі з адміністрацією школи,  

 зустрічі з учителями - предметниками, які працюють в даному класі.  

 діяльність батьківського комітету. 

 

Тематика класних батьківських зборів була найрізноманітніша:  

 « Роль сім'ї у формуванні мотивації навчання»,  

 «Як подолати шкільні труднощі»  

 «Здоровий спосіб життя дітей та батьків»,  

 « Проблеми ранньої злочинності»,  

 « Особливості перехідного віку». 

  « Виховання щасливої людини»,  

 «Про підготовку до державної підсумкової атестації 9,11 класів»,  

 «Міри покарання і заохочення в сучасних сім'ях»,  

 «Права та обов'язки батьків»,  

 «Роль батьків у моральному вихованні дітей». 

 

     Ще одною формою робот з батьками  є постановка та показ спектаклів   для 

дітей, де головні ролі виконують самі батьки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  В цілому виховну роботу школи за І семестр 2017-2018 н.р можна 

вважати задовільною: педагогічний колектив грамотно і ефективно виконував 

свої функціональні обов'язки, цілеспрямовано вів роботу спільно з батьками і 

громадськістю, що значно підвищило рівень загальної культури та дисципліни 

учнів, їх громадянську зрілість. 

 Вчителі працювали за затвердженими планами виховної роботи, які були 

складені з урахуванням вікових особливостей учнів і їхніх інтересів, з 

використанням різноманітних форм діяльності.  

Завдання, поставлені перед класними колективами, відповідали 

напрямкам роботи школи і потребам учнів. 

 Реалізація поставлених завдань здійснювалася через планомірну виховну 

роботу, роботу творчих груп, органів дитячого самоврядування. Зміст 

загальношкільних справ було направлено на самореалізацію учнів, розвиток 

творчих здібностей, формування загальнолюдських цінностей. Велика частина 

запланованих заходів проводилась у тісній співпраці педагогічного колективу з 

батьками.  

Класні керівники ставили перед собою і вирішували такі виховні 

завдання: 

 працювати над згуртуванням дитячого колективу; 

 виховувати повагу до себе і оточуючих; 

 створювати умови для саморозвитку і самореалізації особистості учня, 

його успішної соціалізації в суспільстві; 

 формувати здоровий спосіб життя; 

 розвивати учнівське самоврядування; 

 удосконалювати систему сімейного виховання, підвищувати 

відповідальність батьків за виховання та навчання дітей. 

Аналізуючи виховні плани класних керівників школи слід відмітити, що 

всі вони складені відповідно до вимог концепції виховання у вальдорфській 

школі.  

Аналізуючи проведення загальношкільних заходів, можна відзначити, що 

всі вони проведені у відповідності з загальношкільним виховним планом на 

2017 - 2017 навчальний рік.   

Поряд з позитивними результатами в роботі педагогічного колективу є 

окремі недоліки: 

 недостатнє використання в виховному процесі інформаційних технологій; 

 участь у різних заходах одних і тих же учнів; 

 неактивна участь у заходах різних рівнів. 

 

 

 

Директор КНВК                                                                          Шульц В.Л. 

 

 

 
Ляшенко Тетяна Віталіївна  

71-21-39 


