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ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання заходів районної програми підтримки сімей, дітей та молоді 

 у Широківському районі за 2016 рік 

 

На виконання заходів районної програми підтримки сімей, дітей та молоді  в 

Широківському районі Дніпропетровської області на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням Широківської районної ради від 27.01.2016 року №35-4/VІІ відділ освіти 

Широківської райдержадміністрації повідомляє, що у 2016 році навчальні заклади району 

продовжували працювати над розвитком почуття патріотизму, громадянської активності, 

популяризації здорового способу життя, утвердження моральних цінностей  у суспільно-

політичному та приватному житті учнівської молоді. 

     З метою становлення  творчо активної учнівської молоді, відродження національних 

традицій українського народу  у 2016 році було проведено цикл заходів, спрямованих на 

реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання.  У навчальних закладах 

району пройшли тематичні виставки «Моя держава – Україна, я – українець і цим 

пишаюсь!», віртуальний екскурс в історію «Свята моя земля, велична Україна», поетична 

вітальня «В душі бринить землі моєї голос», виставка – факт «За честь, за волю, за 

козацьку долю», година вільного читання «Ми твої діти, Україно!»; до  Дня захисника 

Вітчизни  були проведені урочисті лінійки, уроки мужності, зустрічі з учасниками АТО. У 

шкільних бібліотеках організовані тематичні виставки, перегляди документальних фільмів 

«Аеропорт» та «Два дні в Іловайську»,  змагання-конкурси «Ну-мо, хлопці!» (Новокурська 

СЗШ, Запорізька СЗШ). В Калинівській СЗШ  відбувся  шкільний  етап гри «Сокіл» 

(«Джура»). В Олександрівській СЗШ  та Карпівській СЗШ першокласників приймали в 

юні козачата. Кращий козацький загін Новоселівської СЗШ відвідав могилу Івана Сірка  

біля с. Капулівка Нікопольського району, де прийняли в козачата найменших членів 

шкільної Козацької республіки «Ольвія». Учні старших класів Широківських СЗШ 

відвідали тематичну фотовиставку Д.Муравського "Автографи війни”. В Степівській СЗШ 

була організована фотовиставка в жанрі фотосушіння «Україна – це ми!». До Дня 

українського козацтва  учні шкіл району  організували козацькі ярмарки, виставки 

декоративно-вжиткового мистецтва рідного краю, спортивні змагання «Козацькі розваги», 

святкові концерти «Козацька моя Україна», вікторини «Який з мене козак?»   

      З метою протидії насильства у сім’ї педагогічними колективами шкіл району 

активізовано роботу щодо вивчення умов виховання та утримання дітей із сімей, що 
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опинилися у складних життєвих обставинах. На нараді при директору Явдотівської НСЗШ 

заслухали питання «Приниження гідності – це теж насильство». Шкільним психологом 

Широківської СЗШ №2 проведено діагностичне дослідження сімей з метою виявлення 

випадків сімейного насилля. У Шестірнянській СЗШ вібдулися інформаційні 

п’ятихвилинки щодо недопущення випадків фізичного та психологічного насильства 

відносно неповнолітніх. В Андріївській СЗШ проведено батьківський лекторій «Вплив 

батьківського авторитету на виховання дітей». У Тихоставській НСЗШ проведена 

загальношкільна лінійка «Дитинство під охороною закону». 

          З метою підтримки сімей, які потрапили у складні життєві обставини, у навчальних 

закладах відкриті консультаційні пункти. Для комплексної оцінки потреб учня, прийняття 

рішення в його інтересах, здійснення соціально-педагогічного та психологічного 

супроводу у закладах освіти створені тимчасові команди індивідуальної підтримки 

дитини. Друга п’ятниця місяця  - день психологічної підтримки для батьків та учнів 

школи. Банк даних про дітей, які потрапили у складні життєві обставини постійно 

поновлюється. 

         В загальноосвітніх навчальних закладах району   створені умови для дітей  з 

обмеженими можливостями та особливими потребами. У навчальних закладах  навчається 

25 дітей з особливими потребами,  14 дітей шкільного віку  мають обмежені можливості 

та навчаються вдома. Заходи даного напрямку спрямовані на те,  щоб запевнити соціум в 

тому, що  кожна людина унікальна, неповторна, її треба любити та берегти такою якою 

вона є. 

         Активізація дитячого та молодіжного руху в школах району відбувається через 

органи учнівського самоврядування та  шкільні осередки патріотичної військово-

спортивної   гри «Сокіл» («Джура»). 

        З метою  подолання гендерних стереотипів педагогічні колективи шкіл району тісно 

співпрацюють з батьками, використовуючи позитивний потенціал родинно-сімейного 

виховання в індивідуалізації виховних впливів на дівчат і хлопчиків. Традиційними 

формами роботи в гендерному вихованні є  сюжетно-рольові ігри, які проводять шкільні 

психологи. 

       Реалізація  заходів районної програми підтримки сімей, дітей та молоді буде 

продовжуватися і у 2017 році. 
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