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Протягом І семестру 2018-2019 навчального 

року виховна робота в школі проводилась за 

такими напрямами: ціннісне ставлення до 

себе, до сім’ї, родини, людей, до праці, до 

природи, до культури, мистецтва, до 

держави, суспільства, формування 

здорового способу життя, сприяння 

творчому розвитку особистості. Робота 

планувалась з урахуванням вікових 

особливостей учнів.



Значне місце у виховній діяльності школи займає 

військово-патріотичне виховання, тому  класні керівники   

звертають особливу увагу саме на цей  аспект виховної 

діяльності. Учні 7-11 класів здійснюють постійний 

нагляд за пам’ятником загиблим воїнів-односельців та 

могилою невідомого солдата. 



До Дня захисника України у школі були проведені 

традиційні «Козацькі забави» під керівництвом Петрушко 

Г. В., Тарасюк В. Г., Алексеєнко О. В., Іванової В. А.,  

Петрушко А. Г., Дороховської М. Ф. Учні змогли 

позмагатися і у витривалості, і в кмітливості… 

Насиченим виявилося свято, а завершилося смачною 

кашею, звареною на вогні. Усе як у справжніх козаків!



Вагому  роль у виховній роботі має і національне-патріотичне 

виховання, тому  протягом І семестру 2018/2019 н. р. були 

проведені уроки мужності «Що означає бути патріотом?», 

(Тарасюк В. Г., Петрушко Г. В., Алексеєнко О. В.,Іванова В. А. -

05.12. 2018); «І синє небо, і жовте колосся…» (Дороховська М. 

Ф., Петрушко А. Г. - 04.12.2018) та години спілкування  «Закон 

України «Про загальний військовий обов’язок і військову

службу» (Ющенко А. В., Яхно М. В - 04.12.2018) , які 

висвітлюють українські військові традиції та подвиги 

українських військовослужбовців у боротьбі за суверенітет і 

територіальну цілісність України. 



Під час тематичного дня вшановування пам'яті

жертв Голодомору (23.11.2018 р.) 32 – 33 років

учні 2 класу з класним керівником Петрушко Г. В. 

змайстрували паперові незабудьки,які почепили на 

мапу скорботи.  



6 грудня 2018 року в початкових класах Стокопанівської

ЗОШ відбулося свято-змагання приурочене Дню Збройних

Сил України. На ньому був присутній випускник нашої

школи КРАСУЛЯ ОЛЕКСАНДР, демобілізований із лав 

Збройних сил України в листопаді 2018 року. Він був дуже

радий побувати в рідній школі,зустрітися зі своїми

вчителями та учнями, а також побажав майбутнім

захисникам міцного здоров’я і успіхів у навчанні.



Доброю традицією стало проведення у школі Місячника

морально-правового виховання в рамках якого були

проведені наступні заходи:

1 грудня 2018 р. Акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

(класний керівник 8 класу Ющенко А. В.)



10 грудня 2018 року – Єдиний урок права, 

присвячений 70 річниці затвердження Декларації

прав людини (учитель історії Деркач Л. Г.)



21 грудня 2018 року - тренінгове заняття

« Я обираю здоров'я » 

(учитель  біології Слишик О.М.)



Традиційними в школі стали свята: «День учителя» (05.12.2018 

р.),   «Миколай іде до нас» (19.12.2018 р.), «Свято Нового року» 

(28.12.2018 р.)



Також 18 листопада 2018 року учні та педагогічний

колектив Стокопанівської школи організували святковий

концерт-привітання трударям землі – аграріям. Свято ще

надовго залишиться у пам’яті всіх присутніх.



Не залишаються поза увагою учнів Стокопанівської ЗОШ 

різноманітні благодійні акції. На початку жовтня учні 5-

11 класів під керівництвом Петрушко А. Г., Дороховської

М. Ф., Яхно М. В. відвідали літніх людей села і 

допомогли їм у господарстві, тим самим виявивши повагу 

людям старшого покоління.

Учні 7-11 класів відвідали Середу В. ПУчні 5 класу відвідали  Радик  Г. П.



Таким чином, І семестр 2018/2019 н. р. був 

насиченим на події та свята. Життя школи 

палає яскравим вогнем, а допомагають йому не 

згасати талановиті діти Стокопанівської ЗОШ 

та їх наставники, які піклуються про те, щоб 

шкільне життя було не тільки повчальним, а й 

цікавим і сповненим радісних спогадів.


