
Основна концепція виховної роботи 

Однією з концептуальних ідей закладу є національно-патріотичне виховання, 
яке передбачає формування особистості на засадах патріотизму, духовності, моралі, 
толерантності, створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного 
розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян. 
Напрямки діяльності закладу з  
громадянського та героїко-патріотичного виховання прослідковуються в моделі.  

Центром виховної роботи навчального закладу з громадянського виховання є 
учнівсько-молодіжна організація „Січ”. Провідними напрямками роботи цієї організації 
є героїко-патріотичне, національне, морально-етичне, екологічне, родинне, 
превентивне , художньо-естетичне виховання, яке починається з молодшої ланки. 
Великою увагою серед старших членів УМО „Січ” – загону „Гетьманич” – користується 
пошуково-дослідницька діяльність з встановлення невідомих сторінок історії рідної 
Синельниківщини, зокрема незнайдених та недосліджених матеріалів Великої 
Вітчизняної війни. Понад 30 років при навчальному закладі працює пошукова група 
„Пошук-Дніпро”, яку очолює Заслужений учитель України Трушенко Є.Г., до складу 
якої входять члени загону „Гетьманичі”, колишні випускники школи, батьки. 
Матеріали зібрані пошуковцями стали основою для експозицій музею. 
8 травня 2008 року було відкрито історико-краєзнавчий музей на базі начального 
закладу. А 9 травня 2009 року було офіційно відкрито залу, присвячену сину 
казахського поета Алгадая Джабаєва. 

4 лютого 2010 року музей отримав статус історико-краєзнавчого музею 
Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5. 

Героїко-патріотичне виховання школярів здійснюється в системі позакласної 
роботи. Традиційними в школі стали такі заходи: Вахта Пам’яті до Дня Перемоги та 
Дня визволення міста, Мітинг пам’яті, акції «Солдатський трикутник», «Телеграма», 
«Ветерани живуть поруч», Орден у твоєму домі», години спілкування з відповідної 
тематики, військово-спортивні ігри «Зірниця», «Джура», зустрічі з ветеранами. Учні 
разом з вчителями та батьками працюють над пошуково-дослідницькими проектами 
зі збору матеріалів для поповнення експозицій шкільного музею. 

Василь Сухомлинський говорив: «Турбота про здоров’я – це найважливіша 
праця вихователя. Від життєдіяльності, бадьорості дітей залежить їхнє 
духовне життя,світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра у власні 
сили…».  

Фундамент здоров'я закладається у дитячому віці, тому найголовнішим 
призначенням учителів, батьків, усіх, хто постійно так чи інакше впливає на дітей, є 
впровадження у свідомість і повсякденний побут школярів важливої ідеї здорового 
способу життя та діяльності, починаючи з першого класу. 

Успіх навчання залежить від знань і вмінь педагогів. Саме завдяки сумлінній 
праці адміністрації, учителів-предметників, класних керівників, медичної сестри, 
соціального педагога, психолога у школі велика увага приділяється всебічному розвитку 
здорової, гармонійно сформованої особистості. Цей складний процес в першу чергу 
залежить від чітко спланованої взаємодії педагогічного, учнівського та батьківського 
колективів, що мають спільну мету - формування фізичного, психічного, духовного 
та соціального здоров’я.  

У школі працює гурток «Діалог» для учнів середніх класів, мета якого полягає у 
формуванні психічного здоров’я школярів. Діти із задоволенням відвідують тренінгові 
заняття, які проводить керівник гуртка Марцина Л.В. 

Важливу роль у формуванні фізичного здоров’я школярів відіграє фізична культура 
і спорт. Школа має гарну спортивну базу: 2 спортивні зали, тренажерний зал, м’яку залу 
для занять гімнастикою, спортивний майданчик.Паралельно з освітніми вчителі ставлять і 
розв’язують оздоровчі завдання. З метою зміцнення здоров'я учнів вчителі фізичної 



культури активно застосовують нетрадиційні форми роботи такі, як елементи східної 
гімнастики, йоги, окремі комплекси китайської дихальної гімнастики. Оригінальність та 
практична новизна в поєднанні з науковим обґрунтуванням характеризують позитивні 
результати діяльності педагогів.  

Важливим оздоровчим компонентом у навчальному закладі є щоденна ранкова зарядці, 
всі учні школи синхронно під радіосупровід виконують комплекси вправ, які розроблені з 
урахуванням потреб розвитку дитячого організму та налаштування його на роботу 
протягом дня.  

В цьому році згідно з результатами медичного обстеження учнів 1-10 класів було 
визначено три групи з фізичного виховання: 

Основна, до якої входить 275 учні, 
Підготовча – 48 учнів, 
Спеціальна – 30 учні. 
На базі школи відкрито роботу двох спеціальних груп. Постійно проводиться моніторинг 

стану здоров’я школярів, заповнюються їх паспорти здоров’я. Формуванню здорового 
способу життя школярів сприяє організована система позакласної роботи: секції з футболу, 
баскетболу, волейболу, бадмінтону; загальношкільні спортивні свята, «Веселі старти», 
Тижні здоров’я, змагання з легкої атлетики «Тато і я – спортивна сім»я».  

Важливою складовою навчально-виховного процесу є екологічне виховання. Це 
простежується в системі проведення навчально-виховних заходів, екологічних акцій, 
реалізації екологічних проектів, науково-дослідницькій роботі. Традиційними у школі стали 
місячник екологічного виховання, конкурс екологічних плакатів, конкурс малюнків 
„Природа очима дітей”, години спілкування, День зустрічі птахів, День Довкілля, Акції 
„Чисте подвір’я”, „Чисте місто” та «Посади дерево». Щорічно агітбригада навчального 
закладу бере участь у фестивалі дитячої екологічної творчості, і представляє м. 
Синельникове на обласному зльоті екологічних агітбригад. У школі вже декілька років 
поспіль творчо працює екотеатр „Вітер” на чолі з керівником Таран М.Г. Значна увага 
приділяється внутрішньому та зовнішньому озелененню школи.  

Звичайно ж навчальний заклад не може існувати без наших батьків, адже вони 
розуміють проблеми школи, підтримують та допомагають втілювати всі наші ідеї та плани, 
ніколи не залишаються осторонь.  

Ми можемо сказати, що ми єдиний творчий колектив «вчителі-батьки-діти». У нас є 
потенціал і перспективи, свою діяльність ми плануємо у дусі часу.  

 


