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Робота  Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів  “Дивосвіт”» Харківської обласної ради (далі школа-інтернат)  у 2017/2018 

навчальному році була спрямована на виконання Законів України, наказів 

Міністерства освіти та науки України, наказів Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації, програм, проектів у галузі освіти.  

Пріоритетними підходами до навчання та виховання учнівської молоді                           

у школі-інтернаті протягом навчального року були особистісно орієнтований та 

компетентнісний підходи, які виховували особистість, спроможну бути активною, 

здатною осмислено зберігати та самостійно відтворювати власну життєдіяльність, 

досягати життєвого успіху. 

Протягом року навчально-виховний процес проводився на рівні вимог 

Державного стандарту загальної середньої освіти. Управлінські дії адміністрації 

школи полягали у своєчасному погодженні й затвердженні режиму дня школи-

інтернату, графіків чергування адміністрації та класів по школі. На початок 

навчального року проведено тарифікацію, погоджено її із профспілковим комітетом, 

призначено класних керівників, погоджено календарне планування вчителів та 

класних керівників, створено бази даних випускників 9-х і 11-х класів для 

забезпечення їх документами про освіту. Проведено паспортизацію навчальних 

кабінетів. З метою організованої роботи у 2017/2018 навчальному році здійснено 

заходи з конкурсного приймання учнів до 5-11 класів. Проведено рекламну кампанію 

в Харківському метро, залізниці, створено сторінку у фейсбуці. Навчально-виховний 

процес здійснюється за 2 профілями: художній (126 учнів) та з поглибленим 

вивченням інформатики (25 учнів). Своєчасно сформована й затверджена мережа 

класів і контингенту учнів школи-інтернату на 2017/2018 навчальний рік,  

педагогічне навантаження та  графік роботи вихователів і керівників гуртків. За 

результатами конкурсного приймання учнів у червні-серпні 2017 року було 

сформовано мережу школи-інтернату на 2017/2018 навчальний рік у кількості 151 

учня. В порівнянні з 2016/2017 н.р. відмічається зростання і кількості учнів, і 

кількості класів. 

Навчальний рік Кількість класів Кількість учнів 

на початок 

навчального 

року 

Кількість учнів 

на кінець 

навчального 

року 

Заплановано 

2016/2017 9 135 107  

2017/2018 10 151 151 206 

 

Мережа класів (груп) 

у навчальному 

закладі 

Нормативна 

кількість 

дітей у 

класах 

(групах) 

Фактична 

чисельність 

учнів 

(вихованців) 

Наявність 

вільних 

місць у 

класах 

(групах) 
Паралелі 

Кількість 

класів 

(груп) у 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадрове забезпечення. 

- Підвищено  якість навчального та виховного процессу завдяки підвищенню 

якісного складу педагогічних працівників. Всього-31 педагог. Вищу 

кваліфікаційну категорію мають 5 осіб, (із них педагогічне звання «учитель-

методист» 1 особа)), І кваліфікаційну категорію – 12 осіб, ІІ кваліфікаційну 

категорію – 2 особи, категорію «спеціаліст» – 12 осіб– це молоді 

перспективні кадри. Оновлено педагогічний колектив на 75 %. Протягом 

року 15 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації 

при КВНЗ «ХАНО» та ХНУ ім. Каразіна.  

Моніторинг якісного та кількісного складу педагогічних працівників  

за віком (2015/2016,  2016/2017,2017/2018 н.р.) 

роки до 30 

років 

31-40 41-50 51-60 понад 60 

2015-2016 5 5 7 8 3 

2016-2017 8 5 7 8 3 

2017-2018 7 5 10 7 2 

 

 

паралелі 

Дошкільні 

групи 

    

Підготовчі 

класи 

    

1     

2     

3 1 30 28 2 

4     

5 1 30 19 11 

6 1 30 14 16 

7 1 30 20 10 

8 2 60 23 37 

9 2 60 23 37 

10 1 30 17 13 

11 1 30 7 23 

12     

ПТ*     
ВСЬОГО У 

ЗАКЛАДІ 
10 300 151 149 
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Моніторинг якісного та кількісного складу педагогічних працівників за 

кваліфікаційними категоріями (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 н.р.) 
Роки Кількість 

всього  

П П 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Спеціаліст 

І 

 категорії 

Спеціаліст 

ІІ 

категорії 

 

Спеціаліст  

 

Звання  

2015-2016 23 4 9 1 9 - 

2016-2017 25 4 10 3 8 - 

2017-2018 31 6 12 2 11 1 

 

 

Моніторинг  курсів підвищення кваліфікації  

педагогічними працівниками 

 у 2017/2018 навчальному році 
 

 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

до 30 
років 

31-40 41-50 51-60 понад 
60 

Основной Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

42% 

010% 

003% 

0% 

2017-2018 
учителі 

вихователі 
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Всього пед. 

працівників 

учителі вихователі бібліотекарі Керівний склад 

31 особа 13 осіб - 42% 3 особи – 9,7% 1особа – 3,2% 0 

 

- Прогресивні освітні технології в освітній процес.  

З метою підвищення якості навчального процесу заключено договори та 

організовано співпрацю з вищими навчальними закладами освіти, а саме: 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (проведено на базі закладу Зимову  та заплановано 

Літню школу ІТ-технологій), Харківським національним університетом 

міського господарства ім. О.М.Бекетова (організовано щотижневе 

проведення майстер-класів з образотворчого мистецтва), Харківським 

національним педагогічним університетом імені Г. С.Сковороди (разом з 

фахівцями проводяться он-лайн заняття з живопису через Скайп), 

Харківським національним університетом ім.М.Каразіна (участь педагогів 

та учнів у конкурсах та конференціях). Завдяки створенню оптимальних 

умов для забезпечення навчально-виховного процесу  та впровадженню 

нових, прогресивніих освітніх технологій в освітній процес досягнені такі 

результати: 

№ 

з/п 

Назва заходу  Клас Прізвище, ім’я учня Рейтинг 

1. ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

- інформатика  9 кл. Журавльов Ярослав 

Калиненко Валерія 

1 місце 

2 місце 

- інформаційні 

технології 

 9 кл. Мазуренко Микита 

Калиненко Валерія 

1 місце 

2 місце 

- правознавство  9 кл. Плужник Анна 2 місце 

- економіка  9 кл. Журавльов Ярослав 

Плужник Анна 

2 місце 

2 місце 

- хімія  9 кл. Плужник Анна  3 місце 

- фізика  7 кл. Курова Дар’я  3 місце 

2. ІІІ (обласний ) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 - економіка  9 кл. Журавльов Ярослав 3 місце 

3. ІІ (районний) етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного  конкурсу учнівської та 

студентської молоді  імені Тараса Шевченка 

 Українська мова та 

література  

 9 кл. Плужник Анна  1 місце 
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4. Конкурс  есе «Моя майбутня професія: планування і розвиток» в рамках проекту «Моя 

кар’єра в Україні» 

 Українська мова  10 кл. Жарікова Марія Переможець ІІІ 

регіонального етапу як 

кращий автор 

5. Другий Всеукраїнський Екологічний Форум для школярів 

 Екологія  9 кл. Рекуха Аліна 2 місце 

6. Обласний фестиваль з комп’ютерної графіки та анімації 

 Компютерна графіка  3-11 кл.  Лауреати 

7. Географічний квест для школярів «Кращий маршрут» 

 Географія  9,10 кл. Команда: Рекуха 

Аліна, Полинова 

Аміна,  

Зіченко Єлизавета,  

Плужник Анна,  

Калиненко Валерія, 

Мазуренко Микита 

2 місце 

8. Каразінський економічний турнір 

 Економіка  9-11 кл. Полинова Аміна,  

Журавльов Ярослав,  

Жуков Дмитро,  

Калиненко Валерія,  

Плужник Анна,  

Твердохліб Олексій 

призери 

9. Регіональні змагання з  футболу та настільного тенісу 

 Фізична культура 

 

 7-11 кл. Команда з 

настільного тенісу 

Команда  з футболу   

1 місце 

2 місце 

10. Конкурси малюнків 

ІІ Міжнародний 

міждисциплінарний конкурс 

наукових і творчих робіт імені 

Володимира Маняка і Лідії 

«Голодомор 1932–1933 рр. – 

геноцид Українського народу 

в приватних історіях і 

просторі культури» 

 10 кл. Анголенко Ольга,  

Ластовка Катерина 

3 місце та грошова 

премія в 1000 гривень 
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Моніторинг участі учнів-членів Малої академії наук   

у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

 

 

 

 

 

 

 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2016-2017

2017-2018

Всеукраїнська виставка-

конкурс «Український 

сувенір» 

 6-8 кл.  Лауреати 

Обласні  конкурси: 

«Охорона праці очима 

дитини», «Мій біль 

Афганістан»,  «Чорнобиль - 

довгий слід трагедії»,  свято 

художньої творчості «Весняні 

посмішки»  

  

 

5-11 кл. 

  

 

Лауреати 

Міські конкурси:  

 «Фантазерка на ім’я 

Астрід» до 100 –річчя 

письменниці  Лінгренд; 

  «Суд очима дітей» до 

тижня права  

 3-5 кл. 

 

 

 

3-11 кл. 

 Всі  26 учасників 

нагороджені дипломами 

    Конкурс «Бобер 2017» з інформатики 9 кл. Калиненко Валерія 

Коваленко Альона 

«добрий результат» 

Конкурс «Жива вода-дельта» 10 Полинова Аміна 1 місце анімація 

ІІ,ІІІ фотографія 
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Рік ПІБ учня Клас Наукове 

відділення 

Секція Базова 

дисципліна 

Тема роботи ПІБ 

учителя 

2016/2017 Попель 

Катерина 

Сергіївна 

9 Літературознавство, 

фольклористика та 

мистецтвознавство 

Українська 

література 

Українська 

література 

Візуальні образи 

поезії Оксани 

Лятуринської 

Л.Ю.Пахуща  

2017/2018 Хоменко 

Альона 

Сергіївна 

9-А Наука про Землю Кліматологія та 

метеорологія 

географія Роль великого 

міста у 

кліматотвірних 

процесах та 

змінах клімату 

на прикладі 

Харкова 

Бойко К.В. 

Кириченко 

Юлія Юріївна 

10 Літературознавство, 

фольклористика та 

мистецтвознавство 

мистецтвознавство Українська 

мова та 

література 

Особливості 

підбору 

кольорової гами 

в техніці батик 

Вакар Т.Л. 

Полинова 

Аміна 

Олександрівна 

10 Літературознавство, 

фольклористика та 

мистецтвознавство 

мистецтвознавство Українська 

мова та 

література 

Петриківський 

розпис: минуле і 

сучасність 

(історико-

культурний 

аспект) 

Вакар Н.С. 

Ластовка 

Катерина 

Володимирівна 

10 Літературознавство, 

фольклористика та 

мистецтвознавство 

мистецтвознавство Українська 

мова та 

література 

Функціональна 

музика – нова 

концепція в 

асоціативній 

композиції. 

Концептуальні 

зміни у  

викладанні 

творчої 

асоціативної 

композиції  у 

контексті 

трансформації 

сучасної 

загальної 

середньої освіти 

Борисенко 

В.М. 

Калиненко 

Валерія 

Олександрівна 

9-Б Технічні науки Електроніка та 

приладобудування 

математика Прототип 

пристрою 

автоматичної 

подачі шкільних 

дзвінків 

Ковбаса 

В.М. 

Проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 3,5-11 класів з навчальних 

предметів за середнім балом та моніторинг навчальних досягнень учнів по класам, 

моніторинг результатів участі учнівської команди у ІІ (районному етапі) 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та Міжнародних конкурсах імені Т.Г.Шевченка 

та П. Яцика, моніторинг участі учнів школи-інтернат у ІІ обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України  за І семестр 2017/2018 навчального року (Додаток 1).  

Протягом року педагогічний колектив працював над методичною темою 

«Створення ефективної моделі сучасного спеціалізованого загальноосвітнього 

загального закладу для обдарованих дітей з поглибленим вивченням дисциплін 

художньо-естетичного та інформаційно-технологічного профілів навчання». Для 

реалізації методичної роботи в створено структуру методичної роботи до якої 
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входять: методична рада, 3 методичних об’єднання, творчі групи. Вперше проведена 

декада загальноосвітніх предметів, де учні протягом 10 днів  під час проведення 

відкритих заходів змогли  продемонструвати свої  знання, уміння  і навички. 

Педагогічний колектив школи-інтернат брав участь у багатьох проектах, форумах 

та інших освітніх заходах. в освітніх проектах - Всеукраїнський проект  «JuniorZ»-

«Спортивний рух Олександра Педана»;  STEM-освіта; 

 у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правове регулювання 

післядипломної освіти України в контексті суспільних змін», м. Київ; 

 у фестивалі «Добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної 

справи презентують»; 

 у  семінарі «Методи та інструменти для реалізації STEM-навчання», м.Київ; 

 у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції  “STEM-освіта – стан 

впровадження та перспективи розвитку”, м.Київ;  

 у регіональній (не)конференції для шкільних педагогів, афілійований міні-

EdCamp Kharkiv Vynahidnyk за темою «STEM, STEAM, STREAM: можливості в 

новій українській школі», м.Харків; 

 у регіональній (не)конференції для шкільних педагогів афілійований міні-

EdCamp Sumy за темою «школа для життя:біотичні виміри», м. Суми; 

 у ІІ Міжнародному освітньому форумі «NewEdu» 2018, м.Харків; 

 у тренінгу «Цифрове громадянство та безпека» Компанії Googl Educator Group 

Ukraine, м. Харків. 

 Тематична виставка ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини 

ХХІ століття» за темою Шкільний кабінет, як творча лабораторія вчителя та юних 

дослідників 

Розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладу. 

  Матеріальна база школи-інтернат включає 20 навчальних кабінетів, 2 

комп’ютерні класи, обладнані сучасними ПК (33 шт.), один клас підключений до 

мережі Інтернет є зони WI-FI, спортивну, актову залу, тренажерну залу, їдальню, 

кабінет обслуговуючої праці, художню майстерню, бібліотеку, мультимедійне 

обладнання. Створено належні умови проживання, у  гуртожитку здійснено 

благоустрій кімнат та побутових приміщень. 

 Фінансова та господарча діяльність у 2017/2018 навчальному році 

спрямовувалася на модернізацію матеріальної бази та утримання її в належному 

стані. У 2017 році за кошти обласного бюджету в сумі 356,2 тис. грн. виконано 

поточний ремонт приміщень школи-інтернату.  

- У 2017 році проведено роботи з капітального ремонту навчального корпусу на 

загальну суму1239,1 тис.грн. (замінено шиферну та м’яку покрівлі, замінено 33 вікна 

на енергозберігаючі), а також проведено капітальний ремонт системи гарячого 
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водопостачання на суму 165,9 тис.грн.  Встановлено пандуси для мобільних груп 

населення при вході в спальні та навчальні коруси на суму 448,2 тис.грн. 

-   Проведено роботи з косметичного ремонту всіх без винятку приміщень 

закладу персоналом школи з використанням матеріалів, що надійшли  після 

проведення платежу за бюджетні та за залучені позабюджетні кошти, та 

відремонтовано металопластикові вікна з заміною склопакетів та фурнітури на 29,9 

тис.грн.  

Фінансування потреб школи проводиться бухгалтерією закладу. Вчасно 

здійснювалися проплати за комунальні послуги (тепло- та водопостачання, 

електроенергія). За бюджетні кошти, за допомогою електронної системи «ProZorro», 

здійснено закупівлю миючих та дезінфікуючих засобів, господарчих товарів, 

паливно-мастильних матеріалів, спеціального одягу, промивання каналізаційної 

системи, гідравлічні випробовування системи опалення тощо. 

-    Інформація щодо використання бюджетних коштів, а саме укладання 

договорів та проведення закупівель в повному обсязі відображена (опублікована) на 

офіційному єдиному веб-порталі використання публічних коштів e-data.gov.ua. 

-    Комісією з проведення інвентаризації, із залученням працівників бухгалтерії, 

планово проводиться інвентаризація майна, забезпечується його збереження та 

оприбуткування, вчасно готується звітна документація. 

-    Для забезпечення екологічного благополуччя, збереження та збільшення зон 

зелених насаджень, підтримки чистоти і порядку учнівський та педагогічний 

колективи школи-інтернат «ДИВОСВІТ» долучаються до всеукраїнської акції «За 

чисте довкілля». Адміністрація школи приділяє багато уваги благоустрію території.  

- Бухгалтерією школи здійснено платежі за період з 07.06.2017 по 14.05.2018 

року: оплата праці – 4523,0 тис. грн. У тому числі: 

- матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам, відповідно 

до 57 статті Закону України «Про освіту» – 108,1 тис. грн., виплачена 100%; 

- грошова винагорода педагогічним працівникам, відповідно до 57 статті Закону 

України «Про освіту» – 108,1 тис. грн., виплачено 100% від посадового окладу; 

-      На оплату листів непрацездатності в період з 07.06.2017 по 14.05.2018 

витрачено коштів в загальній сумі – 68,7 тис. грн. за 455 днів (у тому числі за рахунок 

фонду соціального страхування – 38,3 тис. грн.), у порівнянні з минулим звітним 

роком захворюваність зменшилася на 10%., оплата за комунальні послуги – 3864,3 

тис. грн. Оплата за продукти харчування – 1638,3 тис.грн. 

- За рахунок додаткових коштів з бюджету придбано обладнання до кабінету 

математики на 198,7 тис. грн., пральна машина на 12 кг на 75,0 тис. грн.,  бруси 

паралельні  внутрішньозалові на 22,0 тис.грн., тістоміс 50,0 тис.грн., ваги платформні 

7,0 тис.грн та 2 принтери EPSON на суму 25,6 тис.грн. 

- У порівнянні з попереднім відповідним періодом видатки затвердженого 

кошторису в період з 07.06.2017 по 14.05.2018 р. збільшено на 30,2 %. 
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Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про 

освіту, «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 

харчування в навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними 

документами. Згідно з вищезазначеними документами всі учні забезпечуються 

безоплатним п’ятиразовим гарячим харчуванням. Удосконалено меню. Проводиться 

вітамінізація страв. На харчоблоці наявне все необхідне технологічне та холодильне 

обладнання, яке перебуває в робочому стані, про що свідчать акти приймання в 

експлуатацію. Натуральні норми харчування виконуються в повному обсязі. Вартість 

харчування одного учня на добу становить 72,76 грн.  Зауважень з боку санітарно-

епідеміологічної служби  упродовж року не надходило.  

 Організовано інформаційне забезпечення закладу, а саме створено новий 

сучасний сайт закладу, який удосконалено через Googl. На виконання ст.30 Закону 

України «Про освіту» створено та постійно оновлюється розділ «Прозорість та 

інформаційна відкритість», створено розділ «Електронна заява». Своєчасно та 

систематично адміністрацією закладу проводиться робота в програмному комплексі 

«ІСУО». Стан заповнення баз даних ПК «ІСУО: Школа» здійснений за всіма 

розділами на 100%. У 2017/2018 навчальному році регулярно використовувались 

автоматичні завдання, своєчасно формувались відповідні звіти. Організовано 

спонсорську допомогу ІТ-компанії «ПЛАРІУМ» для розвитку художнього та 

інформаційно-технологічного профілів на суму 23 тис. грн. 

Створено беспечні та сприятливі умови для роботи колективу.  

 Забезпечено своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та 

нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони 

праці. Проведено аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розроблено 

конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на 

виробництві. Забезпечено суворе дотримання посадовими особами та працівниками 

вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, 

технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування 

та вентиляції. Школу-інтернат забезпечено миючими засобами, організовано їх 

видачу працівникам особисто за встановленими санітарними нормами. Випадків 

втрати працездатності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві протягом року 

не було. Виконано всі заплановані заходи по підготовці закладу до роботи в зимових 

умовах. Забезпечено фінансування заходів з охорони праці відповідно до чинного 

законодавства. Забезпечено виконання приписів і додаткових заходів для покращення 

протипожежного захисту закладу. Двічі на рік спільно з працівниками Харківського 

РУ ГУ ДСНС України у Харківській області проведено заходи щодо евакуації 

працівників та учнів у випадках надзвичайних ситуацій. Забезпечено контроль за 

виконанням вимог щодо створення здорових безпечних умов праці, навчання для 
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учасників навчально-виховного процесу відповідно до законів України «Про охорону 

праці». 

Протягом навчального року було проведено профілактичні медичні огляди 

учнів, моніторингові дослідження стану захворюваності учнів, профілактичні 

медичні огляди учнів після канікул, двічі на рік організовано поглиблені 

профілактичні медичні огляди учнів. Організовано спонсорську допомогу кліники 

«White and White dental studio». 

     Робота з попередження дитячого травматизму займає чільне місце в системі 

організації навчально-виховного процесу. З метою  контролю за поведінкою учнів під 

час перерв, дотримання ними правил протипожежної безпеки та вимог санітарно-

гігієнічного стану організовано чергування педагогічних працівників. Упродовж 

навчального року проведені місячники з попередження дитячого травматизму, 

охорони праці та з протипожежної безпеки. Стан роботи з попередження дитячого 

травматизму обговорювався на нарадах при директорові, нарадах педагогічних 

працівників, батьківських зборах. Упродовж року перевірялися класні журнали, 

журнали інструктажів, учнівські щоденники.  Організовано співпрацю з  

інструкторами Парадисмедик Фокс від Української Жіночої Варти.  

Дотриманню правопорядку неповнолітніми та організації профілактичних 

заходів з попередження правопорушень приділялась особлива увага. Розроблено 

Правила внутрішкільного розпорядку для учнів. В рамках року «Я маю право» 

проведено зустрічі учнів з фахівцями, зі спеціалістами Люботинського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, учні взяли активну участь у 

конкурсі «Суд очима дітей».  

 Під постійним контролем адміністрації знаходилася робота щодо соціального 

захисту учнів та зміцнення їхнього здоров’я. На початку навчального року складено 

базу даних учнів, оновлено базу учнів пільгового контингенту, розроблено систему 

контролю за дотриманням вимог чинного законодавства стосовно учнів із числа 

дітей-сиріт (5). Щоквартально  адміністрація школи-інтернату надає інформацію про  

результати роботи із цього питання до Департаменту науки і освіти.  

Виховна діяльність у 2017/2018 навчальному році була спрямована на 

виконання Законів  України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у ХХ столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 1939–1945 років»; указів Президента України від 12.01.2015  № 

5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», від 12.06.2015 № 334/2015 

«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді», від 13.10.2015  № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 30.12.2015 № 731/2015 «Про 

відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про 

заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років»; 

постанов Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VІІІ «Про вшанування героїв 
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АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»; 

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з 

увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 25.12.2015 № 

1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання 

молоді на 2016 рік»,  від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо 

вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського  народу»,  від 

27.05.2016 «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік»; наказів 

Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,  від 16.06.2015 № 641 «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді та методичних рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про  національно-

патріотичне виховання в системі освіти», від 31.10.2011 № 1243 «Про затвердження 

Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України»; листа Інституту  модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 

2.1/10-1828 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 

навчальних  закладах у 2016/17 навчальному році»; освітнього проекту «ВИХОВНИЙ 

ПРОСТІР ХАРКІВЩИНИ»; Плану роботи школи-інтернату на 2017/2018 навчальний 

рік.  

Головною метою виховної роботи школи протягом минулого навчального 

року було: виховання і розвиток творчої, соціально-адаптованої особистості, 

професіонала-патріота України шляхом науково-методичного забезпечення 

демократичного розвитку навчально-виховного процесу в умовах школи                    

Виховання учнів здійснювалось в контексті національної та загальнолюдської 

культур, ґрунтувалось на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднувало 

інтереси особистості, суспільства та нації. Національне, військово-патріотичне, 

родинно-сімейне, художньо-естетичне, трудове, екологічне, моральне виховання 

учнів реалізовувалось шляхом формування в них, по-перше, ціннісного ставлення 

особистості до суспільства і держави.  

Протягом навчального року були проведені різноманітні виховні тематичні 

заходи, за ініціативою учнів були проведені благодійні акції і проекти.  

Виховання громадянина і патріота України, готового брати на себе 

відповідальність, здатного до життя в суспільстві - завжди було і є актуальним та 

ґрунтується на свободі вибору. Вперше стартувала виборча кампанія, прес-

конференція кандидатів в мери міста "Дивосвіт", було обрано мера. Мерія  протягом 

року була ініціатором проведення різноманітних акцій, конкурсів, проектів 

З метою формування в учнів ціннісного ставлення до природи протягом 

2017/2018 навчального року були проведені заходи, спрямовані на екологічне 
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виховання учнів, на формування в них усвідомлення функцій природи в житті 

людини та її цінності, здатності гармонійно співіснувати з природою та інше. Учні 

залучалися до участі в екологічних десантах та акціях з очищення та благоустрою 

території закладу.  

З метою виховання в учнів ціннісного ставлення до мистецтва  протягом року 

проводились заходи, спрямовані на розвиток у підростаючої особистості широкого 

спектру почуттів, здатності збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва. 

З метою виховання в учнів ціннісного ставлення до праці  протягом року 

проводились різноманітні заходи, спрямовані на формування в учнів ставлення до 

праці як однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею, 

сукупності найважливіших моральних якостей, які визначають ставлення до трудової 

діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміння 

раціонально розподіляти робочий час). 

З метою виховання в учнів ціннісного ставлення до себе  проводились заходи, 

спрямовані на формування уміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-

душевних та соціальних сил, активної життєвої позиції. 

Протягом 2017/2018 навчального року школа-інтернат постійно взаємодіяла з 

Харківським обласним палацом дитячої та юнацької творчості, Ландау Центром, ОКЗ 

«Харківське художнє училище», благодійним фондом «Пларіум», профспілковими 

комітетами завода «ФЕД» та Регіональною філією ПАТ «Укрзалізниця», вже багато 

років  школа-інтернат  співпрацює зі Спілкою молоді Київщини, Благодійним 

Фондом «Лайф интернешенел». На базі нашого навчального закладу працюють 

бюджетні гуртки «Инглишленд», «Еко» (результат Терновська Я., 8-А клас І місце у 

Щорічному творчому обласному фестивалі збереження природи, ресурсів та 

енергоефективності «Еко-Енерго-Фестиваль 2018»), «Робототехніка», «Художня 

майстерня» та волонтерські гуртки «Фітнес», «Теніс», «Футбол», «Оригамі», 

«Миловаріння». Відкрито Школу Італійського Дизайну. Вперше на Чемпіонаті світу з 

мотокросу м.Чернівці розроблено логотип ученицею 9 кл. Плужник А.   

Робота з батьками – важливий розділ виховної роботи. Співпраця школи, сім’ї 

і громадськості є запорукою успішної виховної роботи з учнями. Протягом 

навчального року активно залучали батьків до навчально-виховного процесу, 

організовувались батьківські збори, індивідуальні консультації, анкетування, участь у 

загальношкільних заходах. Протягом навчального року проведено загальношкільні 

батьківські збори на яких розглядалися питання щодо організації  підсумків й 

проблеми навчально-виховної роботи. щодо організації навчально-виховного 

процесу, харчування, медичного обслуговування учнів, підготовки до зимового 

періоду, матеріально-технічного забезпечення школи та  організації ремонтних робіт. 

 Про ефективність функціонування виховної системи закладу свідчать такі 

показники: 

 відсутність учнів, які стоять на обліку в кримінальній поліції у справах дітей; 
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 відсутність учнів з девіантною поведінкою; 

 учні закладу є активними учасниками міських, обласних, Всеукраїнських 

творчих конкурсів, виставок та фестивалів; 

 активна громадянська позиція учнів; 

 ініціативність та творча самореалізація учнів; 

 позитивне ставлення випускників закладу до професії, свідомий вибір 

життєвого шляху. 

Генеральна мета - є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, 

яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. 

Завдання: 

 Виховання громадянина-патріота України, готового брати на себе 

відповідальність. 

 Підвищення  якості освітніх послуг у відповідності з освітніми  стандартами. 

 Забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей. 

 Побудова навчально виховного процесу на основі проектного менеджменту.  

 Діалог і багатостороння комунікація між учнями, учителями та батьками. 

 Забезпечення права дітей на вибір видів і форм діяльності, створення  

оптимальних  умов для виявлення та розвитку творчої обдарованості кожного учня. 

 Формування мотивації на навчання, виховання, розвиток та успіх. 

 Реалізація інтелектуального потенціалу та емоційного інтелекту дітей та  

дорослих шляхом активного залучення до навчально-виховної та суспільно-

громадської діяльності. 

 Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників. 

 Впровадження дистанційного навчання  (он-лайн курси, уроки, факультативи за 

участю викладачів  ВУЗів та провідних спеціалістів, удосконалення сайтів та блогів 

учасників НВП, проведення вебінарів). 

 Організація методичної роботи закладу через створення наукових кафедр в 

рамках співпраці з ВНЗ, закладами культури та освіти. 

 Поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами, науковими 

установами, з питань навчання, виховання та інтеграції освіти. 

 Формування навичок дослідницької діяльності учнів через активне залучення їх 

до участі в МАН та науково-практичних конференціях. 

 Забезпечення участі   учасників НВП у профільних міжнародних, 

всеукраїнських, обласних конкурсах та виставках. 

 Інтеграція комп’ютерних технологій в НВП. 

 Організація роботи щодо міжнародної співпраці (участь у міжнародних 

програмах обміну обдарованих дітей). 

 Розвиток педагогіки партнерства, волонтерства, самоврядування. 
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 Здійснення навчально-виховного процесу відповідно до індивідуальних 

можливостей,  інтересів, нахилів, здібностей учнів. 

 Організація навчально-виробничої практики для художньо-естетичного та ІТ 

профілів.  

 Організація та проведення конкурсів, виставок, олімпіад на базі Комунального 

закладу «Люботинська спеціалізована школа – інтернат І-ІІІ ступенів «ДИВОСВІТ»» 

Харківської обласної ради. 

Очікувані результати: 

 Успішна самореалізація учня – як особистості, громадянина і фахівця. 

 Володіння ключовими компетентностями для особистої реалізації, розвитку, 

активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування. 

 Якісна підготовка до вступу до ВНЗ. 

 Популяризація української культури та традицій через участь у міжнародних 

програмах обміну обдарованих дітей. 

 Розвиток співпраці  з європейськими школами.  

 Позитивний імідж навчального закладу. 

 Випускник Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа – 

інтернат І-ІІІ ступенів «ДИВОСВІТ»» Харківської обласної ради – студент ВНЗ 

згідно профілю навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


