
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська  спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

26.12.2022                                                                                                № 141 

 

Про підсумки виховної  

роботи за I семестр  

2022/2023 навчального року 
 

 

На виконання Указу Президента України від 10.07.2019 №689 «Питання 

проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні»,    

Указу Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», Закону України від 01.01.2020               

№ 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми», Закону України від 07.12.2017 

№ 2229 «Про запобігання та протидію домашньому насильству»,                      

Закону України від 06.08.2022 № 2402-III «Про охорону дитинства»                

(зі змінами), Закону України від 18.12.2018 №2657-VIII «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»,         

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року,        

постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 №145                     

«Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 

року», наказів Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646              

«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування 

заходів виховного впливу в закладах освіти», від 06.06.2022 №527                

«Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти 

України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти      

і науки України від 16.06.2015 № 641» листа Міністерства освіти і науки 
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України від 02.08.2022 № 18794-22 «Щодо діяльності психологічної 

служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році», листа Міністерства 

освіти і науки України від 14.06.2022 № 1/6355-22 «Про Рекомендації щодо 

усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні                         

та гуманітарною кризою»,  листа Міністерства освіти і науки України           

від 10.06.2022р. № 1/6267-22 «Про деякі питання національно-патріотичного 

виховання в закладах освіти України», листа Міністерства освіти і науки 

України від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»,                      

листа Міністерства освіти і науки України від 1305.2022 р. № 1/5119-22     

«Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах 

воєнного стану в Україні», листа Міністерства освіти і науки України             

від 29.03.2022 р. № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу 

учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»,             

листа Міністерства освіти і науки України від 25.03.2022 р. № 1/3663-22    

«Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії»,                   

листа Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 №1/6885-22 «Щодо 

запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною 

агресією російської федерації на території України», листа Міністерства 

освіти і науки України від 10.08.2022  № 1/9105-22 «Щодо організації 

виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.» та плану виховної 

роботи на 2022/2023 навчальний рік. 

Питання щодо організації  та проведення виховної роботи протягом       

I семестру 2022/2023 навчального року заслуховувались на нарадах при 

директорі (протокол №8 від 31.08.2022, протокол №9 від 30.09.2022, протокол               

№10 від 31.10.2022); на засіданнях методичних об’єднань класних керівників 

та вихователів. 

           Адміністрацією закладу було відвідано та перевірено онлайн-заходи  

вихователів та класних керівників. Аналіз  відвіданих заходів  показав, що  

виховна робота проводилась на належному науково-методичному рівні, 

використовувались сучасні технології виховання учнів: соціальне  
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проектування, колективні творчі справи, освітні проєкти, технологія  

самовиховання і саморозвитку через онлайн-платформи Google classroom, 

Zoom, Google Meet, Viber.  

Реалізація напрямів виховної роботи здійснюється через систему 

традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. 

Загальношкільні свята проводились відповідно до плану роботи школи на 

2022/2023  навчальний рік в онлайн режимі. Традиційними масовими 

заходами у школі стали: День знань (наказ від 26.08.2022 № 74),                

День Святого Миколая  (наказ від 30.11.2022 №133). 

        З метою змістовного дозвілля організовано шкільні гуртки, які дають 

змогу виявити творчі здібності учнів. В школі  діють 3 гуртки художньо-

естетичного напряму: «Паперопластика», «Студія образотворчого 

мистецтва», «Декоративне-ужиткове мистецтво»; 2 фізкультурно-спортивного 

напряму: «Футбол», «Настільний теніс», 1 еколого-натуралістичного 

напряму: «Юні квітникарі»; 1 соціально-реабілітаційного напряму: 

«Комунікативні ігри» та 1 оздоровчого напряму: «Оздоровча гімнастика».  

Вихованці гуртків «Декоративно-ужиткове мистецтво»                                      

та «Паперопластика» неодноразово брали участь  онлайн-конкурсі «Сузір’я 

ялинкових прикрас», Всеукраїнських онлайн-конкурсах «Військові обереги 

від Святого Миколая», «Новорічна композиція», «Український сувенір»,  

«Різдвяна писанка» та обласній благодійній онлайн-акції «Різдвяний 

віночок». 

 Учні гуртку «Студія образотворчого мистецтва» проводили онлайн-

виставки малюнків «Я фантазую про осінь», «Світ очима дитини»                             

доД ня художника України, «Професія моєї мрії», «Мій друг» до Дня 

домашніх тварин, «Природа навколо мене» фотовернісаж, «Геть паління – ми 

здорове покоління» до Міжнародного дня відмови від паління, «Зимова 

фантазія» до новорічних свят. Брали участь у Всеукраїнський онлайн-

конкурсі дитячого графічного дизайну «Дитятко. Art», Всеукраїнського 

онлайн-конкурсі дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» - 2022. 
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 Формування в учнів системи поглядів, переконань, ідеалів, поваги 

до історії свого народу, традицій та звичаїв, національної свідомості 

здійснювалося через ряд виховних заходів, проведених в першому семестрі 

2022/2023 навчальному році в онлайн режимі: години спілкування: «Звичаї та 

традиції в житті Українського народу» (9-Б клас); «Червона калина – символ 

України» (8 клас);  розвиваюче заняття «Моя Батьківщина – найкраща єдина» 

(3 клас); ігрове заняття «Які у калинки корисні намистинки» (1-2 класи), 

літературно – музичний вечір «У мові моїй – краса і неповторність»              

(3-4 класи), диспути: «Гомонять історії сторінки про українську диво-жінку»      

(9-А клас); «Рослини – символи України» (9 клас); «Хай у родині живе 

доброта» (8 клас); «В нашім серці Україна» (6-Б клас);  літературний брейн - 

ринг «Ми любимо твори Кобзаря (6-А клас); свято Українського козацтва; 

інтелектуальна гра-подорож «Просторами рідного краю» (5 клас),                    

акція «Пізнай свій край – пізнай себе», ерудит – шоу «Наші обереги»,              

уроки мужності до Дня визволення України «Хто загинув за Україну, буде 

жити у віках», заходи до 300-річчя Григорія Сковороди. 

          З метою формування в учнів патріотизму, ціннісного ставлення до 

суспільства  і держави, виховання громадянина України проведено виховні 

заходи до Дня українського козацтва, Дня захисників України, Дня гідності              

і свободи, Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років, 

тематичні виховні заходи до Дня партизанської слави в онлайн режимі. 

 З метою пропаганди, формування вмінь та навичок  здорового способу 

життя, розширення функціональних можливостей організму дітей                             

та формування практичних вмінь та навичок для самостійних занять спортом,   

для учнів проводились виховні заходи у дистанційній формі, а саме: конкурси 

малюнків «Я обираю здоровий спосіб життя»; «Світ без насильства – очима 

дітей»; «Скажемо СНІДу НІ!», бесіди з елементами відеолекторію «Рівність           

і повага у спілкуванні» (6-ті класи); відеолекторій «Країна здоров’я» (8 клас); 

бесіди «Подорож до країни Здоров’я» (1-2 класи), «Згадаємо праила миття 

рук» (3-4 класи), «Не дай СНІДу шанс» (9-ті класи); бесіда-тренінг: «Гігієна 

перед вживання їжі» (5 клас). 
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Згідно  виховного плану роботи школи на 2022/2023 навчальний рік,  

медичною сестрою, класними керівниками та вихователями проведені 

профілактичні бесіди з попередження розповсюдження та зловживання 

алкогольними, слабоалкогольними напоями, заборона тютюнопаління та 

наркоманії у дистанційній формі, а саме;  бесіди: «Наркоманія – дорога                     

в безодню» (8 клас); «Знай та будь обережний» (9-Б клас); «Небезпечна 

пристрасть» (9-А клас); «Куріння чи здоровий спосіб життя?» (6-А клас); 

«Ми обираємо здоров’я» (1 клас); «Наркоманія. Поняття про психологічну 

залежність» (6-Б клас); «Я все знаю про шкідливі та корисні звички» (3 клас), 

години спілкування: «Здоров’я перш за все» (2 клас). Шкідливі та корисні 

звички» (4 класи);  виховні години: «Шкідливим звичкам –НІ!» (5 клас).  

Лікарем закладу проведено цикл бесід «Вплив наркотиків та алкоголю                        

на організм дитини та підлітків».  

Класні керівники та вихователі кожної п’ятниці проводять заняття                    

з циклу «Безпека життєдіяльності», щодо вивчення правил дорожнього руху, 

заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, 

правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними 

предметами, правил поведінки під час повітряної тривоги чи обстрілів, 

безпеки на воді, безпеки користування електроприладами,  профілактики 

туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань. 

З 12 вересня по 16 вересня 2022 року у закладі тривав Тиждень протидії 

булінгу» (наказ від 07.09.2022 №109) в рамках якого були проведені бесіди, 

вікторини, години спілкування, тренінги, відеолекторії в дистанційній формі: 

«Як не стати жертвою булінгу» (9-Б клас), «Протидія булінгу, правила 

безпечної роботи в мережі інтернет» (9-А клас), «Як навчити дітей безпечної 

поведінки в інтернеті» (8 клас), «Протидія булінгу в дитячому колективі»              

(6-Б клас), «Булінг. Правова відповідальність» (8-9 класи), «Булінг! Що 

потрібно знати?» (6-А клас), «Шкільне цькування» (5 клас), «Що добре, а що 

погано» (4 клас), «Булінг у дитячому серидовищі» (3 клас), «Життя без 

насильства» (2 клас), «Бесіда про бесіду» (1 клас). 
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З 07 листопада по 11 листопада 2022 року у закладі тривав Тижня 

безпеки дорожнього руху (наказ від 01.11.2022 №125), з метою підвищення 

рівня поінформованості та посилення компетентності учасників освітнього 

процесу з питань безпеки дорожнього руху, запобігання випадкам дитячого 

травматизму на дорозі, в рамках якого були проведені бесіди, вікторини, 

години спілкування, тренінги, відеолекторії у дистанційній формі: 

«Автомобіль, дорога, пішохід» (8-9 класи), «Транспорт і правила поведінки 

пасажирів» (5-6 класи), «Будь обережним на дорозі!» (9-А клас), «Жити 

безпечно та цікаво» (9-Б клас), «Безпека дорожнього руху» (8 клас), 

«Дорожні знаки. Безпека на дорозі» (6-ті класи), «Безпека на дорозі» (5 клас), 

«Безпечна дорога до школи» (3-4 класи), «Правила дорожнього руху знай - 

життя і здоров'я зберігай» (1-2 клас). 

  З метою підвищення рівня поінформованості школярів і привернення 

уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорсткого 

поводження з дітьми, торгівлі людьми та захисту прав жінок з 25 листопада 

по 10 грудня 2022 року в закладі була проведена Всеукраїнська кампанія               

«16 днів проти насильства» в дистанційній формі, а саме години спілкування: 

гра-мандрівка «Правовий букварик» (1 клас), «Мої обов’язки у сім’ї» (2 клас), 

«Знай свої права» (9-Б клас), «Конвенція ООН про права дітей» (9-А клас), 

«Як не стати жертвою злочину. Безпека на вулиці»  (8-9 клас), «Квітка прав 

дитини» (3 клас), «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» (6-ті класи), 

«Вчинок передбачає відповідальність» (4 клас), «Подорож країною прав                          

і обов’язків» (6-Б клас), «Дитяча праця і права дитини» (6-А клас),                       

«Я – громадянин правової держави» (8 клас). З вересня 2022 року в школі 

працює Рада з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.          

За I семестр 2022/2023 навчального року була продовжена співпраця                       

з шефами закладу Харківською обласною прокуратурою, Управлінням 

карного розшуку ГУНП в Харківській області. 

           Під час організації виховної роботи у школі були виявлені недоліки, що 

пов’язані з онлайн-навчання, через продовження воєнного стану в Україні,             

а саме: не можливість підключення всіх здобувачів освіти до онлайн-занять, 
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через відсутність світла; відсутність комп’ютерної техніки; чи перебої              

в інтернет-мережі. 

Виходячи з вищесказаного 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Вважати рівень стану виховної роботи педагогічного колективу у І семестрі 

2022/2023 навчальному  році задовільним. 

2.Заступнику директора з виховної роботи Назаренко С.М.:  

2.1. Контролювати ефективність проведення заходів із виховної роботи 

відповідно до плану виховної роботи на ІІ семестр.  

        Січень-травень 2023 року 

2.2. Контролювати практичну реалізацію запланованих виховних заходів, 

розглядати питання виховної роботи на нарадах, засіданнях методичного 

об’єднання класних керівників та вихователів. 

Січень-травень 2023 року 

2.3.  Затвердити  календарно-тематичне планування з виховної роботи  

класних керівників та вихователів на ІІ семестр 2022/2023 навчального  року.  

До  09.01.2023 

2.4. Забезпечити контроль за своєчасним наданням звітної інформації 

класними керівниками та вихователями. 

II семестр 2022/2023 навчального року  

3. Класним керівникам, вихователям: 

3.1. Розробити  календарно-тематичне планування на ІІ семестр 2022/2023  

навчального  року. 

         До 09.01.2023 року 

3.2.Впроваджувати інноваційні технології, для сприяння всебічного розвитку 

учнів, їх розумових та фізичних здібностей.  

Січень-травень 2023 року 

3.3.Створити та накопичувати матеріали у власних блогах, на сторінках 

офіційного  веб-сайту закладу. 
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Постійно 

3.4 Проаналізувати стан виховної роботи в класі за II семестр 2022/2023 

навчального року. 

Червень 2023 

3.5. Провести моніторингові дослідження рівнів вихованості учнів. 

Червень 2023 

4. Педагогу-організатору Галицькій Н.В.: 

4.1. Продовжити роботу з розвитку соціальної активності здобувачів освіти 

через різні форми виховання у дистанційній формі. 

II семестр 2022/2023  навчального року 

4.2. Активізувати залучення школярів до участі в конкурсах, фестивалях в 

онлайн форматі. 

II семестр 2022/2023 навчального року  

5. Головам методичних об’єднань класних керівників та вихователів              

Рєпці В.Л. та Васюрчик Т.С.: 

5.1. Проаналізувати підсумки виховної роботи за І семестр 2022/2023 

навчального року на  засіданнях методичного об’єднання. 

Січень 2023 року 

5.2. Надавати методичну допомогу класним керівникам та вихователям в 

організації виховної роби. 

II семестр 2022/2023 навчального року  

5.3. Забезпечити контроль за своєчасним надання звітної інформації класними 

керівниками та вихователями. 

Кінець II семестру 2022/2023 навчального року  

6.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи Назаренко С.М. 

  

Заступник директора                                                    Віта ТЕРЕЩЕНКО 

з навчально-виховної роботи 
 

 

Назаренко С.М. 
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З наказом від  26.12.2022  № 141  ознайомлені:  

Назаренко С.М.       

Галицька Н.В.                    

Могилевська Н.П. 

Черкасова О.В.                                           

Бородавка Н.В.                                           

Тур Л.І.                                                        

Рєпка В.Л.  

Нечитайло С.В. 

Мелешко Н.О. 

Пономаренко О.В.                                 

Шуба І.В.                                                

Колісніченко І.М.                                      

Сороколат С.М. 

Гарбуз Т.О.                                                  

Івах В.В.                                                     

Полтавець Т.О. 

Васюрчик Т.С.                                           

Мочалова Л.Є.                                           

Ярошенко О.М 

  

 


