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ВСТУП 

 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для 

реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів 

України «Про загальну середню освіту», закону України № 2442–VІ 

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої 

та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 

постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення 

про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про 

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти», «Державного стандарту початкової загальної освіти», 

«Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та інших 

законодавчих та нормативно-правових документів з  виконання 

законодавства України в галузі «Освіта».  

Структура освіти на кожному рівні і у навчальних планах 

побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної 

діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому 

процесі.  

На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а 

також дається теоретична і практична підготовка по галузях  

навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, 

загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального 

здоров'я.  

Успішність проходження кожного рівня і виконання його 

освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого і 

добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, 

активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.  

 

 

УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДОМ  

 

У поточному навчальному році управління закладом було 

спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, 

збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення 

належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту 

навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх 

технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше 

впровадження профільного навчання. 

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських 

рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в 

ході внутришкільного контролю. 

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно 

розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, 

як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет. 



 

РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

УЧНІВ ШКОЛИ  

В минулому навчальному році: 

- до наступного класу  переведено всіх  учнів 1-8-х, 10-х класів;  

- випущено із школи ІІ ступеня - 56 учнів; 

- випущено із школи ІІІ ступеня - 25 учнів;  

- показали результати високого рівня 36учнів: 

Учні, які нагороджені Похвальним листом «За високі 

досягнення у навчанні» за підсумками 

2016 - 2017 навчального року 
 

Прізвище, ім’я учня клас  Прізвище, ім’я учня клас 

Галєй  Єгор  2-А  Безцінна Анастасія 3-Г 

Сухорукова Ганна  2-А  Василенко Христина 3-Г 

Матухна Анна 2-А  Чабан Маргарита 3-Г 

Шарапат  Марія  2-А  Ростовський Валерій 3-Г 

Морозова Євгенія 2-Б  Корнійченко Марія 3-Г 

Кібець Костянтин  2-Б  Караваєв Богдан 4-А 

Мішина Вероніка  2-Б  Дашевська Софія 4-А 

Зайчук Марія  2-Б  Леус Анастасія 4-А 

Кізенко Анна  2-Б  Завгородня Юлія 4-А 

Мартинішина  Софія  2-Б  Доценко  Анна 4-Б 

Бажан Софія  2-В  Євдіщенко Діана 4-Б 

Дурова Аліна  2-В  Беєр Нікіта 4-Б 

Кривенко Аліса  2-В  Сердюченко Михайло 4-Б 

Сушин Маргарита  2-В  Білоус  Родіон 4-В 

Ахмєдова Айсель  3-А  Курачова Вероніка 4-В 

Бондаренко Вероніка  3-А  Семикіна Олександра 4-В 

Назаренко Денис 3-Б  Бондаренко Дар’я  5-А 

Навальна Дарина 3-Б  Левадна Маргарита  5-А 

Горбенко Єлизавета 3-В  Пивоварова Єлизавета 5-Б 

Мироненко Діана 3-В    

 

Учні 11 класу, які нагороджені Грамотами 

 «За особливі успіхи у вивченні предметів» 

 

№ 

зп 
Прізвище, ім’я учня З яких предметів 

1.  Волкова Юлія  історія 

2.  Золокоцька Ірина фізична культура 

3.  Горай  Ольга 
українська,зарубіжналітератури, 

художня культура 

4.  Чумак Владислава українська література 

5.  Назаренко Денис 
фізична культура 

курс «Захист Вітчизни» 

6.  Косинський Едуард курс «Захист Вітчизни» 

7.  Жидкова Олександра   екологія, технології 

8.  Бельмас Єлизавета 
українська література 

технології 
 

 

 

 

 



Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами 

учнів школи за 4 навчальних роки: 

Рік 
Похвальні 

листи 

Похвальні 

грамоти 

2012/2013 20 24 

2013/2014 25 24 

2014/2015 26 11 

2015/2016 36 14 

2016/2017 39 8 
 

Рівень навчальних досягнень учнів початкових класів 

у  2016/ 2017 навчальному році 

 

З метою перевірки якості набуття знань, вмінь, навичок і  

компетенцій учнів, повноти виконання навчальних програм щорічно 

вивчається стан викладання навчальних предметів, перевіряються 

навички читання учнів 1-4-х класів та проводяться річні контрольні 

роботи  за текстами адміністрації. 

Відповідно до річного плану роботи школи на 2016 - 2017 

навчальний рік у  травні місяці була проведена перевірка рівня 

навчальних досягнень у мовленнєвій діяльності та читацьких 

компетентностейучнів 1-4-х класів. Мета перевірки: наявність базових 

знань з читання, формування мовленнєвої діяльності, техніки читання  

та формування навички читання учнів 1-4-х класів. 

Перевірка навичок читання здійснювалася індивідуально, 

відповідно до норм початкової школи, вікових особливостей дітей. 

Техніка читання в учнів 1-4-х класів перевірялась за такими 

критеріями: розуміння прочитаного, спосіб, правильність, темп та 

виразність читання згідно «Інструктивно-методичних матеріалів щодо 

контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових 

класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

Клас 
Середній Достатній Високий якість 

% кількість % кількість % кількість % 

2 - А 12 43% 12 43% 4 14% 57% 

2 - Б 7 23% 18 58% 6 19% 77% 

2 - В 10 48% 7 33% 4 19% 52% 

2 - Г 5 56% 4 44% - - 44% 

3 - А 9 41% 11 50% 2 9% 59% 

3 - Б 10 43% 11 48% 2 9% 57% 

3 - В 4 18% 16 73% 2 9% 82% 

3 - Г 8 40% 7 35% 5 25% 60% 

4 - А 11 36% 16 52% 4 12% 64% 

4 - Б 14 52% 9 33% 4 15% 48% 

4 - В 11 50% 8 36% 3 14% 50% 
Усього 101 39% 119 47% 36 14% 61% 



Учні школи ІІ –ІІІ ступенів закінчили навчальний рік 

 таким чином: 
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5-А 32 - 47% 47% 6% 53% 

5-Б 33 - 58% 39% 3% 42% 

5 - В 19 - 95% 5% - 5% 

6-А 33 - 79% 21% - 21% 

6-Б 28 4% 78% 22% - 22% 

7-А 32 6% 82% 12% - 12% 

7-Б 28 7% 78% 15% - 15% 

8-А 30 10% 65% 25% - 25% 

8-Б 29 28% 56% 16% - 16% 

9-А 26 - 83% 17% - 17% 

9-Б 21 - 62% 38% - 38% 

всього 316 4% 70% 25% 1% 26% 

10-А 29 14% 72% 14% - 14% 

11-А 25 - 58% 42% - 42% 

всього 54 7% 67% 26% - 26% 

 

Кількість учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і 

достатньому рівнях у 2016/2017 навчальному році складає 40% 

На кінець навчального року в школі було 6 класів, в яких 

проводилась ДПА (4-А, 4-Б, 4-В, 9-А, 9-Б, 11-А). 

1 учень був звільнений від ДПА: -Харченко Олександр (11клас) 

 

АНАЛІЗ ДПА  

 

ДПА у початковій школі. 

 У початковій школі державна підсумкова атестація проходила 

з української мови, літературного читання та математики у формі 

підсумкових контрольних робіт. Зміст підсумкових контрольних робіт 

та їх проведення відповідали рекомендаціям МОіН України. Річне 

оцінювання з вищезазначених предметів було здійснено на підставі 

семестрових оцінок. 

Результати ДПА в 4-х класах у 2016 - 2017 н.р. 
 

№ 
ДПА 

Кількість 

учнів  

4класів 

Складали 

ДПА 

Рівень навчальних 

досягнень учнів 
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П С Д В 
Навчальний предмет 

1.  Українська мова  80 77 - 9 30 37 88% 

2. Літературне читання 80 76 - 8 27 40 87% 

3. Математика 80 77 - 20 23 34 74% 
 



 

 

Порівнюючи підсумки   ДПА в 4 - х класах з оцінками 

навчальних досягнень за рік слід відзначити, що майже з усіх 

предметів відзначається підтвердження або покращення результатів. 

Результати  ДПА в середній та  старшій школі  

у 2016 - 2017 навчальному році 
 

Навчальний рік закінчили 69 учнів  9 - х класів та 32  учні 11 - 

ого  класу. Всі вони були допущені до державної підсумкової атестації. 

Учнів, які не з’явились на державну підсумкову атестацію в 9, 11 – х 

класах не було. 

Державна підсумкова атестація учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів відбувалася відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки  від 8 лютого 2016 року№ 94, яким, зокрема, визначено 

вимоги до оформлення і змісту  атестаційної роботи. 

Державна підсумкова атестація учнів шкіл ІІ та ІІІ ступенів 

була проведена з таких предметів: 

 основна школа (9 клас) - з трьох предметів: української мови, 

математики та інформатики; 

Результати ДПА в 9-х класах  
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Рівень навчальних 

досягнень учнів за 

результатами ДПА 
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ПІБ  

вчителя 

П С Д В 
 

Математика (алгебра та геометрія) 

9а 26 - 62% 38% - 6.1 38% Сало О.П. 

9б 21 - 33% 52% 15% 6.9 67% Харченко Т.О. 
Українська мова 

9а 26 - 38% 42% 20% 7.8 62% 
Калиновська Г.В. 

9б 21 - 24% 43% 33% 7.2 76% 

Інформатика  

9а 26 - 42% 24% 34%  57% Харченко Т.О. 

Худолєєва І.К. 9б 21 - 29% 33% 38%  71% 

 

старша школа (11 клас) -  з трьох предметів обов’язково 

для всіх випускників:у пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання - з української мови, з математики або з історії України та 

предмету за вибором у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

(ЗНО); 
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мова

літературне 

читання

4а 87% 93% 93%

4б 59% 85% 81%

4в 74% 80% 90%
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Результати ДПА в 11класі 
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ПІБ вчителя 
П С Д В 

кільк % кільк % кільк % кільк % 

Українська мова - ЗНО 
24 - - 6 25% 12 50% 6 25% 8.0 75% Єфименко О.В. 

Математика ЗНО (інтегрований іспит з алгебри та початків 

аналізу і геометрії) 
6 - - 3 50% 2 33% 1 17% 6.7 50% Бегма А.С. 

Історія України ЗНО 
24 - - 8 33% 6 25% 10 42% 8.1 67% Горбунова Л.В.  

Англійська мова  
9 1 11% 3 33% 5 56% - - 6.4 56% Козир Н.М. 

Біологія  

4 - - 2 50% 2 50% - - 6.5 50% Бесценна Л.В.  

Географія  
5 - - 3 60% 2 40%   6.8 40% Литвиненко 

Л.І. 

 

Результати державної підсумкової атестації були виставлені у 

додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів 

про повну загальну середню освіту. 

 
РОБОТА З 

ПІДГОТОВКИ ДО 

ЗОВНІШНЬОГО 

НЕЗАЛЕЖНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ 

Упродовж начального року проводилась робота по 

інформуванню випускників про організаційні засади та особливості 

проведення ЗНО у 2017 році. Систематично на сайті школи 

розміщувалась оперативна інформація для майбутніх абітурієнтів та їх 

батьків. Оформлений куточок з питань організації та проведення ЗНО. 

З метою детального ознайомлення випускників та їх батьків з 

особливостями ЗНО були проведені батьківські збори.Проведені 

тематичні уроки інформатики з метою ознайомлення випускників з 

інформаційними ресурсами офіційного сайту  ДРЦОЯО. Вчителі 

школибули задіяні на ЗНО в якості інструкторів. 

 Обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО здали 

25 випускників. 

 
 
 
АНАЛІЗ СТАНУ 

ВИКЛАДАННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ 

ПРЕДМЕТІВ 

Употочному навчальному році складовими системи 

внутрішньошкільного контролю були: 

 Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно 

графіку. 

 Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, 

виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання. 

 Контроль за веденням документації класних журналів, 

особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних 

планів. 

 Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. 

Контроль заякістю викладання предметів здійснювався 

декількома шляхами: 



 Персональний контроль (бесіди, анкетування), 

відвідування уроків вчителів школи, згідно річного плану роботи 

школи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які 

проходили атестацію употочномунавчальному році 

 Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки 

організації і підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, 

виявлення потенційних можливостей колективу у вересні-листопаді 

2016 року вивчались колективи 1-х, 5-х класів.  За результатами 

проведено педконсиліум. 

Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні 

заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи 

знань, перевірено навчальну документацію. За результатами 

перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації вчителям-

предметникам щодо удосконалення своєї педагогічної діяльності. 

Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, 

що у вчителів, що викладають перевірені предмети, є вмотивована 

потреба щодо удосконалення навчально-виховного процесу, 

застосування нових педагогічних технологій, підвищення 

результативності навчання.  

 
НАСТУПНІСТЬ У 

НАВЧАННІ 

 

Проблеми наступності у навчанні  також була приділена увага: 

проведені спільні засідання ШМО вчителів початкової школи та ШМО 

вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного 

напряму, наради при директорі, мала педрада з питань адаптації 

першокласників, п’ятикласників та узгодження єдиних вимог вчителів 

середньої та початкової школи до оцінювання навчальних досягнень 

учнів у 4-х та 5-х класах, індивідуальні психологічні консультації з 

батьками першокласників та п’ятикласників. Робота в цьому напрямку 

була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно 

адаптуватись учням 1-х та 5-х класів. 

Наступність у роботі  забезпечувалася співпрацею з КЗ «Спеціальний 

дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) № 40 «Вогник» та КЗ 

«Дошкільний  навчальний заклад  № 18 «Оленка». Робота була 

направлена на вирішення наступних задач:  

 

Впровадження в практику концепцію безперервного 

навчання, забезпечуючи ранній розвиток дитини в умовах  

навчально – виховного процесу. 

 

Організація здійснення наступності в комплексі «початкова 

школа-дитячий сад» на всіх рівнях:  змісту, технологій і методик 

навчання, організації навчально-виховного процесу.  

 
Формування психологічної готовності дітей до навчання в 

школі, базуючи її на активній мотивації, використовуючи 

емоційно-вольові нахили; 

 
Активізація взаємодії школи й дитячого садка з батьками 

через залучення їх до проведення виховних заходів у школі  й 

дитячому садку 

            Для вирішення цих задач були  проведені спільні засідання та 



наради: 

 ШМО вчителів початкової школи та дошкільних закладів  

 ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-

математичного напряму 

 наради при директорі 

мала педрада з питань адаптації першокласників, п’ятикласників 

  узгодження єдиних вимог вчителів середньої та початкової школи 

до оцінювання навчальних досягнень 

учнів у 4-х та 5-их класів 

 індивідуальні психологічні 

консультації з батьками 

першокласників та п’ятикласників.  

Робота в цьому напрямку була 

проведена на достатньому рівні, що 

дало можливість успішно реалізувати 

поставлені задачі та адаптуватись 

учням 1-х та 5-их класів до 

навчання. 

Право на рівний доступ до якісної 

освіти є невід’ємним правом 

кожної без винятку дитини, яке 

закріплене у Конституції України 

та інших законодавчих 

документах. Практичним забезпеченням цього права для дітей з 

особливими освітніми потребами є 

впровадження ідей інклюзивного 

навчання.  

Інклюзивне навчання на 

сьогоднішній день – не тимчасове 

явище. Діти з особливими 

потребами – не лише ті, хто на 

інвалідних візочках чи мають 

офіційне посвідчення. Досвід 

показує, що останніми роками спостерігається тенденція до збільшення 

кількості дітей з різними хронічними паталогіями: порушення функції 

зору, вади мовлення, заїкання, анемія, різноманітні прояви алергії 

тощо. А інтенсифікація навчального процесу тільки поглиблює цю 

проблему. Тому школа повинна дбати про те, щоб не лише навчати, а й 

зберегти здоров’я усіх без винятку дітей. 



 
ІНКЛЮЗИВНЕ 
У НАВЧАННІ 

Організація інклюзивного навчання вимагає пристосування 

до потреб дитини не тільки приміщення, облаштування робочого місця, 

програмно-методичного забезпечення, а й змін у свідомості самого 

учителя. Учителю тут відведено особливу, часто нову для нього, роль – 

логопеда, психолога, дефектолога тощо. 

Робота в інклюзивному класі вимагає не тільки знань та 

досвіду, а й ще й терпіння, любові, щоб діти рідше залишалися сам на 

сам зі своїми проблемами і відчули себе потрібними, були залученими 

до усіх заходів у класі. В школі працювало 7 інклюзивних класів (1в, 

2в, 3в, 3г, 4в, 5в, 6а) та клас інтенсивної педагогічної корекції. 

Робота була побудована таким чином, щоб всі діти отримали 

необхідні знання, вміння та навички. Безпосередня та додаткова 

робота спеціалістів дала позитивні результати.  

Дитина з особливостями 

розвитку не повинна займати 

особливого становища у класі. Вона 

має почуватися природно, досяга-ти 

самостійності, наскільки це можливо. 

Учителями інклю-зивних класів 

була  створенаатмосфера 

порозуміння та взаємодопомоги між 

учнями, все робилося для того, щоб 

«особлива» дитина могла 

самоствердитися, побороти свою 

невпевненість, набути певних 

навичок соціальної 

поведінки.Робота цих класів була на 

постійному контролі адміністрації.  

 
 
 
 
МЕТОДИЧНА 

РОБОТА З  

ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ПРАЦІВНИКАМИ 

 

Кадрове забезпечення 

У 2016/2017 навчальному році навчально-виховний процес у школі 

забезпечували 39 педагогів. 

Кількість педагогічних працівників (за віком):  

 до 30 років – 5  

 31-40 років – 9 

 41-50 – 13 

 51-55 – 8 

 Більше 55 – 12 

Кількість педагогічних працівників (за стажем):  

 До 3 років – 3 

 3-10 років – 6 

 10-20 років – 6 

 Більше 20 років – 32 

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними 

званнями):  

 Вища – 27 



 Перша – 8 

 Друга – 4 

 Спеціаліст - 8 

 Учитель-методист – 3 

 Старший учитель – 13. 
 

 Атестація педагогічних працівників  

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні 

педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і 

матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню 

та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та 

виховання учнів. 

Робота з атестації педагогічних працівників навчального 

закладу була організована відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за 

№1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327 пройшла 

атестація педагогічних працівників.  

В період атестації вчителями на високому рівні були 

проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи, організована робота 

щодо вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду 

кращих вчителів.  

За результатами атестації: 

  встановлено 8 тарифний розряд- 1; 

 підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» - 1; 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 

1; 

 присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 1; 

 підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» - 7; 

 підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст ІІ категорії» - 2; 

 підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «учитель-

методист» - 1; 

 підтвердженораніше присвоєнє педагогічне звання «старший 

учитель» -1. 

 Підвищення кваліфікації 

Педагогічний колектив школи постійно працює над 

підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість 

вчителів, які у 2016/2017 навчальному  році пройшли курси 



підвищення кваліфікації та спецкурси: 

- курси підвищення кваліфікації при  ДОІППО- 20 

вчителів; 

Всі педагоги, які були заявлені для проходження курсової 

перепідготовки у   2016-2017 році, її пройшли.   

 Важливою складовою кадрової політики є система роботи з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення 

професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною 

структурою:  

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;  

- курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;  

- участь у конкурсах професійної майстерності;  

- школа молодого спеціаліста, наставництво;  

- самоосвіта та атестація педагогів;  

- вивчення, узагальнення та поширення ЕПД;  

- публікації власних наробок;  

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив  

школи працював над реалізацією ІІ етапу  науково-методичного  

проекту школи «   Формування соціалізую чого простору особистості в 

умовах розбудови громадянського суспільства на засадах патріотичної 

та морально-духовної компоненти» в рамках  обласного науково-

методичного проекту  «Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства». 

Навчальними закладомзабезпечувався доступ до змісту, 

форм і методів науково-методичного підходу, умов реалізації  проекту, 

осмислення очікуваних результатів, виокремлення технологічних 

процедур. Різноманітність методичних заходів за формами проведення 

та змістом забезпечували процес набуття досвіду роботи в проекті . 

Для реалізації єдиного методичного  пректу школи, міста і  

області вчителями школи на високому професійному і організаційному 

рівні були проведені колективні форми роботи: 

міський семінар-практикум для вчителів фізики та 

астрономії (листопад 2016р.); міський семінар-практикум для 

заступників директорів навчально-виховної роботи І-ІІІ ступенів 

«Аксіосфера уроку як середовище духовної спільності учасників 

навчально-виховного процесу» (січень 2017р.). Школа презентувала 

досвід роботи на обласному семінарі «Створення системи розвитку 

аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей» 

(лютий 2017р.). 

Здійснюючи системний підхід до організації методичної 

роботи, пропагуючи кращий педагогічний досвід, в школі стало 

традиційним проведення тижнів ініціативи і творчості вчителів 

предметників, тижнів співдружності сім’ї та школи, під час яких 

відкриті уроки та позакласні заходи відвідують батьки, колеги по 

предметній кафедрі, молоді та малодосвідчені вчителі. Крім участі в 



шкільних педагогічних та методичних заходах, вчителі школи беруть 

активну участь в роботі міських методичних об’єднань та творчих груп, 

обласних семінарах, що позитивно впливає на розвиток їх педагогічної 

майстерності. Так, у 2016-2017н.р. вчителі школи брали участь у ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічні традиції 

та інновації в сучасному освітньому просторі» (01.10.2016р. м. Дніпро, 

ДНУ ім. О.Гончара), Науково-практичній конференції« Роль 

навчальних моніторингів у формуванні всебічно розвиненої особистості 

учасника навчально-виховного процесу» (26.10.2016р. м. Дніпро, 

ДОІППО), Прес-конференції за проектами «Комплексна 

психосоціальна допомога дітям, підліткам та родинам, що 

постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні» та «Вчимося 

жити разом» (03.11.2016р. м.Дніпро, Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації), Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Духовність як ціннісна фундація 

сучасної освіти» (10.11.2016р. м. Дніпро, ДОІППО), Всеукраїнській 

науковій конференції «Освітні стратегії розвитку духовної та 

світоглядної культури особистості громадянського суспільства» 

(20.04.2017р. м. Дніпро, ДОІППО), Студентській науковій конференції 

«Знахідки науково-дослідницької, творчо-пошукової діяльності 

студентів»(25.04.2017р.м. Дніпро,педагогічний коледж 

Дніпропетровського національного університету), ІІ Міжнародній 

конференції з проблем аутизму «Відчиняя двері» (28-29.04.2017р. м. 

Київ), Спеціалізованому тренінгу (в рамках соціальної програми 

Дружини Президента України Марини Порошенко) «Інклюзивна 

освіта – рівень самоосвіти нації. Досвід. Перспективи. Результати.» 

(23.05.2017р. м. Київ). Вчителі-предметники стали учасниками ІХ 

обласних Читань з Гуманної Педагогіки «Полюбіть майбутнє-крила 

виростуть!» (7.10.2016р. м. Дніпро, ДОІППО).  

Вчителі школи активні учасники фахових вебінарів. 

Сертифікати Інтерактивної школи творчого вчителя   отримали 

вчителі початкової школи – 26; вчителі предметними – 4. 

Розміщені матеріали з досвіду роботи на освітянських 

порталах «Урок» (Кісточка В.В., вчитель зарубіжної літератури. 

Тренінг «Література-скарбниця духовних багатств»; «Супер-урок» 

(Любчич В.В., вчитель ОТМ,художньої культури. Конспекти уроків з 

ОТМ для учнів 5 класів. Конспекти уроків з художньої культури для 

учнів 9 класів. Стаття «Розвиток емоційного стану дитини засобами 

образотворчого мистецтва на основі духовних засад»). Чередниченко 

О.О., вчитель початкових класів взяла участь у вебінарі від фіналістів 

незалежного педагогічного конкурсу «Спікер року», що проходив у 

межах проекту «GlobalEducationalDiscovery», за темою «Як навчити 

учнів творити, або Рецепти творчого навчання».(червень 

2016р.сертифікат).  

Слід відзначити позитивну тенденцію представлення 

матеріалів кращого досвіду педагогів школи у фахових  виданнях та 

на  освітянських порталах. За 2016-2017н.р. у фахових виданнях було 



надруковано 5 публікацій вчителів школи, серед них: Єфименко О.В., 

вчитель української мови та літератури (стаття «Сучасні педагогічні 

технології», Збірник наукових статей за матеріалами конференції 

«Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі», 

жовтень 2016р.); Горбенко Л.В., вчитель української мови та 

літератури (стаття «Національні освітні традиції в сучасній освіті», 

Збірник наукових статей за матеріалами конференції «Педагогічні 

традиції та інновації в сучасному освітньому просторі»,  жовтень 

2016р.); 

Мельник І.А., психолог(стаття «Моніторинг психологічної 

служби як основа розвитку якісного психологічного супроводу», 

Збірник наукових статей за матеріалами конференції «Роль 

навчальних моніторингів у формуванні всебічно розвиненої особистості 

учасника навчально-виховного процесу», жовтень 2016р.); Худолєєва 

І.К., директор школи (стаття «Духовно-ціннісна проблематика 

простору сучасної освіти», Збірник матеріалів науково-практичної 

конференції «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти», 

листопад 2016р.); (стаття «Складові духовного здоров’я: освітянський 

аспект», Збірник матеріалів наукової конференції «Освітні стратегії 

розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського 

суспільства», травень 2017р.); Чередниченко О.О., вчитель етики 

(стаття «Урок етики у молодших класах»; розробка уроку «Свято 

Великодня» урок етики у 4 класі. Газета «Джерело» № 14-16 квітень 

2017р.). 

У школі успішно працювала методична рада яка 

координувала методичну роботу з підвищення якості освіти у 

навчальному закладі. На засіданнях методичної ради розглядалися 

теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної 

реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та 

результативності, розроблялись методичні рекомендації по 

використанню передового педагогічного досвіду, затверджувались 

плани роботи методичних об’єднань, творчих груп, викладання 

факультативів, курсів за вибором, тексти завдань для проведення 

тематичних і семестрових атестацій.  

Методичною радою закладу розроблена структура 

організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня 

методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної 

теми школи. 

Упродовж 2016/2017 навчального року було організовано 

роботу 6 методичних об’єднань за напрямками: природничий (керівник 

Безцінна Л.В.),фізико -математичний (керівник  Харченко Т.О.),  

гуманітарний (керівник  Єфименко О.В.), суспільствознавчий 

(керівник Горбунова Л.В.), естетичний (керівник  Любчич В.В.), 

вчителів початкової школи (керівник   Байдак І.Б.) затверджено плани 

роботи, методичні теми, над якими працювали ШМО. Робота 

методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики 



проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних 

об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання 

(підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення 

контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової 

атестації), так і науково-методичні питання. 

Традиційними формами методичної роботи з учителями 

були засідання і творче звітування методичних об’єднань, семінари-

практикуми, педмайстрені, майстер-класи.  

У рамках «Тижнів педагогічної майстерності» були проведені 

предметні дні початкової школи; образотворчого мистецтва, художньої 

культури та трудового навчання; історії, правознавства,  фізичної 

культури та захисту Вітчизни; математики, фізики та інформатики; 

української мови та літератури; російської мови та світової літератури; 

іноземної мови; біології, хімії, географії, природознавства, основ 

здоров’я, у яких взяла участь велика кількість учнів.   

 Одним із напрямків методичної роботи школи була 

організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – 

надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні 

методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь 

використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-

педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.   

Разом із вчителями-наставниками було розроблено спільні 

плани роботи, за якими працювали молоді спеціалісти. Адміністрація 

школи  відвідувала уроки та позакласні заходи малодосвідчених 

педагогів, надавала методичну допомогу у підготовці до уроків, під час 

аналізу яких молодим спеціалістам   були надані рекомендації щодо 

підвищення свого методичного та фахового рівня.   

Творча група по роботі над науково-методичним проектом 

«Формування соціалізуючого простору особистості в умовах розбудови 

громадянського суспільства на засадах патріотичної та морально-

духовної компоненти» підготувала та провела науково-практичний 

семінар з теми: «Соціалізуючий простір уроку - мистецтво поєднання 

методик та прийомів». 

 Інноваційна робота 

Створені умови для організації методичної роботи, 

впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога 

учителям. 

Протягом останніх років школа ефективно працює над 

впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на 

основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного 

мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать 

високі результати стану вивчення викладання предметів, 

моніторингові дослідження. Колективом школи опрацьовано велику 

кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних 

педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота 

в межах ШМО та на рівні всієї школи. Заклад впроваджує модель 



школи  по створенню системи розвитку аксіосфери особистості на 

засадах традиційних духовних цінностей, суть якої полягає у 

формуванні й розвитку у всіх суб'єктів навчально-виховного процесу  

духовних цінностей як основи національно-патріотичного виховання 

як цілісної категорії, формуванні необхідних знань, вмінь і навичок  

для розвитку духовного здоров’я учнів.   

Педагогічний колектив школи приймає участь у обласному 

науково-експериментальному проекті «Створення інноваційної моделі 

розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних 

цінностей». 

Отже, методична робота в школі протягом  2016-2017 н. р.  

організована і проводилась на належному рівні, але разом з цим в 

організації методичної роботи треба відзначити такі недоліки: 

 недостатній рівень активності педагогів щодо 

представлення власного педагогічного досвіду;  

 недостатня реалізація можливостей вчителів щодо 

розробки авторських програм, власних науково-методичних і 

дидактичних матеріалів, публікацій інноваційного досвіду; 

 недостатній рівень  досягнень на олімпіадах з базових 

дисциплін на обласному та Всеукраїнському етапах; 

  

Робота з обдарованими учнями 
 

Успішний учитель сьогодні - це справжній професіонал і 

творча особистість, який вміє проектувати як маршрут власного 

професійного розвитку, так і успіх своїх учнів. 

Вчителі залучають учнів до науково – дослідницької 

діяльності, пошукової роботи, заохочують їх займатися 

індивідуальними дослідженнями, стимулюють їх допитливість та 

ініціативу. 

За підсумками  ІІ етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П.Яцика І місце посіла Горбенко Єлизавета, 

учениця 3-А класу. 

 Учні школи приймають участь у Всеукраїнських 

інтелектуальних конкурсах: «Геліантус», «Кришталева сова», 

«Соняшник», «Левеня», Кенгуру», «Бобер», «Sunflower». 

Підсумки участі у конкурсах: 

«Геліантус». 

Брало участь – 51 учень. 

Диплом  переможця – 3. 

Диплом  абсолютного переможця-1. 

Грамоти  з предметів-12. 

Сертифікати учасника-35. 

«Соняшник». 

Брало участь-45 учнів. 

Диплом ІІ ступеня регіонального рівня – 2. 

Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня – 9. 



Диплом переможця в початковій школі – 4. 

Диплом переможця на шкільному рівні – 15. 

Сертифікат учасника-15. 

«Левеня» 

Брало участь-21учень. 

Срібний сертифікат-6. 

Сертифікат учасників-15. 

«Бобер» 

Брало участь-8 учнів. 

Сертифікат «добре»- 3. 

Сертифікат учасників-5 

«Кенгуру» 

Брало участь-25 учнів. 

Сертифікат «відмінно»-2 

Сертифікат «добре»- 16. 

Сертифікат учасників-7. 

«Кришталева сова» 

Брало участь-26учнів. 

Сертифікат «відмінно»-1. 

Сертифікат «добре»- 8. 

Сертифікат учасників-17. 

«Sunflower» (зарубіжна література) 

Брало участь-28учнів. 

Диплом ІІ ступеня  Всеукраїнського рівня-2. 

Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня - 3. 

Сертифікат учасника-23. 

 

 
Методична робота в школі протягом навчального року організована 

і проводилась на належному рівні. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
ВИХОВНА  
РОБОТА 

 

Виховну роботу в школі у 2016/2017 навчальному році 

було спрямовано на реалізацію головної методичної теми: 

«Впровадження в систему роботи школи новітніх освітніх технологій 

як засіб якісного навчання та виховання школярів». Було реалізовано 

наступні завдання: 

 створення насиченого виховного простору, який сприятиме 

створенню, розвитку і забезпеченню ефективного функціонування 

виховної системи школи; 

 оновлення і якісне удосконалення навчально-виховного 

процесу; 

 здійснення ранньої диференціації з метою виявлення 

нахилів учнів за різними видами діяльності; 

 індивідуалізація виховання; 

 формування високого рівня комунікативної культури; 

 створення умов для самовизначення, удосконалення, 

формування навичок моделювання, прогнозування результатів 

власної діяльності, для особистісного зростання кожного учня 

(створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний 

супровід; 

 змістове наповнення програми виховання з урахуванням 

вікових особливостей учнів; 

 реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, 

діяльнісного, системного, творчого та компетентнішого підходів до 

організації виховного процесу в шкільному та класному колективах; 

 оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: 

індивідуальної, групової, масової; 

 здійснення взаємодії з органами учнівського 

самоврядування, дитячими організаціями, інтеграція зусиль 

батьківської громади, правоохоронних органів та установ системи 

охорони здоров’я; 

 утвердження в свідомості учнів історично притаманних 

українському народові високих моральних цінностей, спрямованих на 

засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової духовної спадщини; 

 забезпечення духовно-морального розвитку учнів, 

виховання патріотизму, високої політичної культури та трудової 

моралі, використання зусиль учнів у суспільно корисних справах, 

сприяння утвердженню соціального оптимізму у світогляді; 

 формування національного культу соціально активної, 

фізично здорової та духовно багатої особистості. 

Основою виховного процесу було формування у дітей системи 

ціннісного ставлення до соціального і природного довкілля, оскільки в 

сучасних умовах розвитку, виховний процес у школі набирає оберти 

щодо гармонійного поєднання інтересів учасників виховного процесу: 

вихованця, котрий прагне вільного саморозвитку і збереження своєї 

індивідуальності; суспільства, зусилля якого спрямовуються на 

моральний саморозвиток особистості; держави, зацікавленої у тому, 



щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити 

країні гідне місце у цивілізованому світі. 

Виховні форми, які використовував у своїй роботі 

заклад: конкурси, виховні години, круглі столи, диспути, спортивні 

змагання, анкетування, екскурсії, кіноуроки, свята, оформлення 

виставок з залученням дітей та їх батьків до співпраці, лекції, трудові 

десанти, групові справи, інсценізація, умовні подорожі, екскурсії, ігри- 

квести, флешмоби, тренінги та інші. 

Основними педагогічними умовами та шляхами 

підвищення ефективності виховного процесу було: 

впровадження особистісно орієнтованого підходу до учня, 

перетворення його із об’єкта на суб’єкт виховного процесу; 

стимулювання здорового способу життя і забезпечення позитивної 

соціальної орієнтації; сприянню розвитку національно-патріотичного 

духу; впровадження активних форм і методів виховного впливу на 

учнів; впровадження інноваційних технологій в діяльність вчителів-

предметників, класних керівників, керівників гуртків, секцій. 

Склалася в закладі і система традиційних для школи 

заходів, які користуються найбільшою популярністю серед учнів: свято 

до Дня працівників освіти, вечори відпочинку для учнів старших 

класів, новорічні свята, вибори президента школи, спортивні 

змагання, святкування 8 Березня, фестиваль дитячої творчості «Віват! 

Талант!», посвята в першокласники, святковий концерт до Дня 

Перемоги, круглі столи з працівниками правоохоронних органів тощо. 

Координація виховних заходів, їх доцільність, достатність, 

чіткий розумовий ритм допомогли створити у школі такі психолого - 

педагогічні умови, які сприяють всебічному розвитку особистості 

дитини. 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави у виховній 

системі школи виявлялося у вихованні підростаючого покоління 

патріотизму, національної свідомості, правосвідомості, політичної 

культури та культури міжетнічних відносин. На виконання концепції 

громадянського виховання особистості у школі проводилася робота 

щодо формування громадянськості, як інтегрованої якості особистості, 

що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, 

політично і юридично захищеною. Зміст громадянського виховання 

розглядався у зв’язку з такими поняттями, як права людини, 

демократія, свобода, рівність, мир, соціальна відповідальність та інше. 

Дуже змістовними були засідання круглого столу, які провели з 

учнями, вчителями та батьками методисти департаменту з 

гуманітарних питань, представники кримінальної поліції у справах 

дітей, служби у справах дітей юстиції міськвиконкому лікарі, 

благодійна організація «Новий час» щодо кримінальної 

відповідальності неповнолітніх. Метою цих зустрічей було формування 

громадянської культури, підвищення рівня толерантності та правової 

культури учнів школи. 

Протягом навчального року з учнями старших класів 



проводилися правові брейн-ринги; з учнями молодшої школи години 

спілкування. Було оформлено інформаційні стенди: «Я - людина! І я 

знаю свої права!» - для учнів, «Злочин і відповідальність» для дітей і 

батьків. 

З метою увічнення пам’яті героїв Другої Світової війни, 

патріотичного та морального виховання учнів у школі проводилася 

відповідна робота. Так протягом навчального року, у рамках декади 

патріотичного виховання «Пам’ятає Дніпро - пам’ятаємо ми!», 

місячника військово-патріотичного виховання «Нашу пам’ять обпалює 

вічний вогонь» учні школи проводили: святковий концерт «Перемога: 

одна на всіх», лінійку пам’яті, присвячену Дню партизанської слави та 

Дню визволення міста, лінійку пам’яті «Я родом не з дитинства, із 

війни», круглий стіл «Зустріч поколінь», конкурс патріотичної пісні 

«Пісні, обпалені війною», вахта пам’яті «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуте», операція «Ветеран живе поруч!», презентація «Ордени і медалі 

моєї сім’ї», конкурс творів «Уклін, Вам, до землі, ветерани», урок-

спогади «Війна очима дітей війни», уроки мужності «У війни не жіноче 

обличчя», пішохідна екскурсія «Слава тих років зійшла на п’єдестал 

заочні екскурсії «Пам’ять про них не зітруть роки», екскурсії до 

міського музею на тематичну виставку «Роки, обпалені війною» та ін.., 

на які запрошували рідних та ветеранів війни. 

Налагоджено тісний взаємозв’язок з Радою ветеранів, 

робота у даному напрямку відбувалася за спільно складеним планом. 

Ветерани району завжди бажані гості на основних загальношкільних 

святах. В дні знаменних дат учні вручають ветеранам подарунки та 

вітання. Учні цікавляться історією України, Дніпропетровщини, 

місцями бойової слави, класні керівники організовують перегляд 

кінофільмів про воєнні часи, читання статей, книг та їх обговорення. 

Під час навчального року налагоджено зв'язок з воїнами 

АТО. Протягом навчального року проводилися зустрічі з воїнами АТО, 

учні ніколи залучалися до волонтерських справ: виготовляли обереги, 

збирали гуманітарну допомогу, приймали участь у всеукраїнській 

акції «Напиши листа захиснику України» 

Щодо виховання культури міжетнічних відносин у 

учнівській молоді класними керівниками було передбачено 

використання форм виховання, які сприяли вихованню поваги дітьми 

прав людини, формуванню зацікавленості до представників інших 

народів, толерантне ставлення до їх цінностей, традицій, мови, 

вірувань, уміння виважено поступатися своїм інтересам на догоду 

етнічним та релігійним групам заради громадянської злагоди. Слід 

зазначити, що у школі неоднорідний етнічний склад учнів і ця 

проблема залишається актуальною. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. 

Неможливо уявити при формуванні ціннісного ставлення до 

суспільства і держави без родинно-сімейного виховання. Головними  

завданнями були: 

- забезпечення гармонійного, всебічного розвитку дитини, 



підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах; 

- формувати такі моральні цінності, як добро, 

справедливість, правда, людяність; 

- формувати високу культуру поведінки в сім’ї  

- поглиблювати психолого-педагогічну підготовку батьків; 

- удосконалювати взаємозв’язки школи з батьками; 

- удосконалювати систему педагогізації батьків. 

В школі приділялася увага родинному вихованню, 

безпосередня активна участь батьків у суспільному і громадсько - 

політичному житті є необхідною умовою успішного сімейного 

виховання дітей. Сім’я і батьківська громадськість школи, 

педагогічний колектив прагнуть взаємодіяти в удосконаленні 

організації навчання і виховання дітей, забезпеченні умов для їхнього 

розвитку, трудової та соціальної реальності. Звичайно, неможливо не 

дооцінювати ролі сім’ї у формуванні дітей правосвідомості, почуття 

національної свідомості й самосвідомості та духовності, ставлення до 

вселюдських цінностей. 

Відбулися батьківські збори, на яких розглядалися питання 

взаємовідносин дітей та батьків, усний журнал „Мій родовід”, 

засідання батьківського лекторію „Підліток і шкідливі звички”, „Типи 

сімейного виховання , для дітей проведено бесіди „Як захистися від 

агресії з боку дорослих”, випуск стіннівок, присвячених Всесвітньому 

Дню здоров’я, зустрічі з представниками ВУЗів, технікумів, ПТУ. 

Регулярно проводяться рейди - перевірки умов життя учнів школи. 

Батьки беруть активну участь у шкільному житті. Протягом 

навчального року було проведено бесіди та години спілкування на 

морально-етичні теми: «Дякуй старшим зате, що вони повчають тебе», 

«Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей»,  «Десять заповідей 

людяності», «Золоте правило людяності», «Як сподобатися людям», 

«Любов до ближнього - джерело величі людини» та інші. На передодні 

8 березня та до Дня матері в школі пройшли свята. 

Слід відзначити, що у поточному навчальному році робота з 

батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, 

батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори 

(листопад, квітень), а також класні батьківські збори (два рази на 

семестр). На батьківських зборах розглядались питання: 

1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я ; 

2. Робота з попередження дитячого травматизму; 

3. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст.35; 

4. Профілактика злочинності, бездоглядності, безпритульності, 

жорстокого поводження дітей та молоді шкільного віку; 

5. Розвиток духовності наоснові морально-естетичних цінностей як 

один із чинників громадянського виховання; 

6. Протидія торгівлі людьми та викорінення найширших форм 

дитячої праці в Україні. 

7. Організація та проведення навчальної практики та оздоровлення 

учнів влітку. 



Певну увагу приділено пільговому контингенту. 

Робота соціально-психологічної служби школи в 2016– 

2017 н. р. була націлена на підвищення рівня творчої активності 

учнів, їх вихованості, розвитку у батьків свідомої активності виховного 

процесу. 

Основною метою роботи соціального педагога було і є: 

 Вивчення дитини як соціальної особистості.  

 Збереження фізичного та психічного здоров`я дітей. 

 Сприяння всебічного розвитку дитини, розвитку її 

здібностей з урахуванням індивідуальних можливостей та 

обдарованості. 

 Проведення профілактики проявів девіантної поведінки, 

правопорушень серед учнівської молоді. 

 Проведення просвітницької роботи серед педагогічного, 

батьківського та учнівського колективів. 

 Виховання особистості без шкідливих звичок з високими 

моральними рисами.  

 Здійснення професійної орієнтації учнів. 

Системність діяльності соціального педагога  відображена в 

річному та помісячному плані роботи.  

  У своїй роботі соціально-психологічна служба керується 

нормативно – правовими документами, які є в наявності. 

  За звітний період соціальним педагогом проведено ряд 

робіт, спрямованих на досягнення мети роботи соціальної служби. 

Заплановану роботу на навчальний рік виконано. 

Соціальний патронаж 

Соціально-педагогічний патронаж сімей здійснювався з 

урахуванням їх належності до певних груп (багатодітні, 

малозабезпечені, діти під опікою, діти учасників АТО, діти вимушених 

переселенці із зони бойових дій на Сході України тощо) на основі 

спостережень із метою виявлення фізичного та психологічного стану 

членів сім'ї, характеру батьківсько-дитячих стосунків, забезпечення 

нормального сімейного виховання. 

Цілі проведення патронажу: 

 діагностична: ознайомлення з умовами життя, вивчення 

можливих факторів ризику (медичних, соціальних, побутових), 

дослідження сформованих проблемних ситуацій; 

 контрольна: оцінка стану родини й дитини, динаміка 

проблем (якщо контакт із родиною повторний); аналіз ходу 

реабілітаційних заходів, виконання батьками рекомендацій тощо; 

 адаптаційно-реабілітаційна: надання конкретної 

освітньої, посередницької, психологічної допомоги. 

Через соціально-педагогічний патронаж реалізовувалися 

права дитини: 

 почуватися потрібною; 

 жити у безпечному фізичному і психологічному 

середовищі; 



 бути вислуханою і почутою; 

 на шанобливе ставлення до її особистості й почуттів; 

 на серйозне та уважне ставлення до її проблем; 

 на допомогу; 

 на самореалізацію. 

Динаміка кількості пільгового контингенту закладу 

 

 

З діаграми видно суттєве зростання кількості дітей, батьки 

який є учасниками АТО, збільшується кількість дітей з особливими 

освітніми потребами, малозабезпечених родин, дітей з неповних 

родин. 

Протягом року дітям пільгових категорій надавалася 

матеріальна допомога (за допомоги батьківського комітету, 

благодійних організацій). Це і канцелярські товари та медикаменти, і 

безкоштовне відвідування вистав, музеїв, театрів, а також літнього 

оздоровлення.    

Кількість учнів, яким надана матеріальна допомога у 

2016-2017 н.р. 

 

Динаміка надання матеріальної допомоги за три роки 

 

 

 

 



 

 

 

 

Просвітницька, профілактична робота 

Просвітницька, профілактична робота проводилася за двома 

напрямками – з батьками та педагогами закладу. 

З батьками були проведені загальношкільні збори; 

виступи на класних батьківських зборах, батьківському всеобучі, 

індивідуальні бесіди, консультації.  

Тематика: «Допомога сім’ї у адаптації дитини до школи», 

«Адаптація дітей до вимог середньої ланки школи», «Вимоги до 

навчання та відвідування уроків старшокласниками», 

«Відповідальність за виховання дитини та недопустимість будь-яких 

форм насильства», « Роль батьків у вихованні дітей», «Взаємодія школи 

та сім’ї», «Родина – основа звичок здоровогоспособу життя. Модель 

здоров’я», «Попередження внутрішньосімейних конфліктів»,  

«Запобігання насильству над дітьми», «Форми прояву порушень 

поведінки, що ведуть до шкідливих звичок», «Покарання та 

заохочення. Бити чи не бити», «Вплив сім’ї на дітей, схильних до 

девіантної поведінки», «Вплив пропусків уроків на успішність учнів»,  « 

Віртуальна агресія. Права та обов’язки родини по вихованню 

підростаючого покоління», «Виховуйте в дітей любов до життя», 

«Закони України про відповідальність батьків за виховання та 

навчання дітей», «Життя – найвищий дар. Роль спілкування у житті 

дитини», « Про вплив сім’ї та оточуючого середовища на формування 

особистості підлітка» 

З педагогами протягом навчального року проводилися 

індивідуальні консультації за результатами соціально – психологічних 

досліджень; з приводу дітей з проявами девіантної поведінки та учнів 

соціально - незахищених категорій; групові консультації з учителями 

«Ефективна взаємодія учителя і учнів», педагогічний консиліум 

учителів початкової школи «Адаптація першокласників до навчання в 

школі»; педагогічний консиліум учителів, працюючих в 5-х класах 

„Організація ефективного педагогічного спілкування”; виступи на 

нараді «Складні проблеми: насильство у сім’ї», психолого-педагогічний 



консиліум з питання «Адаптованість учнів 5-х класів до навчання в 

школі ІІ ступеню»; виступи на педрадах: «Ефективна взаємодія 

учителя і учнів», «Робота з дітьми, схильними до девіантної 

поведінки»; на нарадах при директорові: «Про запобігання насильству 

над дітьми,захист їх прав, свобод», «Діяльність педагогічного 

колективу щодо профілактики правопорушень, дитячої злочинності, 

бродяжництва», «Діяльність педагогічного колективу щодо 

формування здорового способу життя», «Літнє оздоровлення учнів 

пільгових категорій» і т.д. 

Соціально-психологічний супровід навчально-

виховного процесу (діагностична робота за напрямами) 

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного 

процесу реалізовувався за допомогою проведення соціометричних 

зрізів щодо сформованості дитячих колективів;(С/п дослідження серед 

учнів 1, 5, 9, 10-х класів за методикою «Соціометрія». Проведення 

соціально – педагогічного дослідження «Сім’я», з метою вивчення 

взаєморозуміння підлітків в сімейному середовищі;    анкетування 

«Причини прогалин у знаннях учнів». 

Велася профілактика щодо адаптації учнів до початкової 

ланки школи, до середньої школи - групові та індивідуальні 

консультації, проведення виховних годин з елементами гри, виховних 

бесід, анкетування "Мій клас". 

Організовано профілактичну роботу з дітьми, схильними до 

правопорушень,      протиправної поведінки (8-Б: Кулібаба М., 

Костенко Р.; 7-Б: Бойко В., Корсун М., Мартинюк Д., Бадрі М.) через 

проведення занять з елементами тренінгу " Доброта твоїх вчинків", 

"Жести і їх вплив на співбесідника", "Способи уникнення конфліктів 

та напрямки їх попередження", відвідування сімей учнів, 

індивідуальні бесіди: «Вчимося розуміти і поважати інших», групові 

бесіди: «Твоя поведінка в колі друзів», проведення діагностики 

«Самооцінка», проведення інформометрії по визначенню взаємин у 

сім’ї. 

Задля допомоги у професійному та життєвому 

самовизначенні учнів ппроводилися соціально-психологічні 

дослідження серед учнів 9-11 класів, заняття з елементами тренінгу та 

ділові ігри. 

З метою орієнтування на здоровий спосіб життя було 

заплановано і проведеномісячник здорового способу життя, участь у 

заходах "Молодь обирає здоров’я "; зустрічі з волонтерами та лікарями 

з питання профілактики тютюнопаління, вживання алкоголю, захисту 

від хвороб, здорового способу життя (8-10 класи). 

Значна увага приділялася розвитку школярів, які мають 

особливі освітні потреби (діти, які навчаються в інклюзивних класах, 

класі педкорекції, діти-інваліди) через спостереження, бесіди, 

консультації, анкетування з визначення безпечних та небезпечних зон 

у школі. 

Організовано роботу з попередження самоушкодження - 



індивідуальні заняття з елементами тренінгів, зорієнтовані на життєві 

цінності (Мартинюк Д., Корсун М., Бойко В.). 

Правозахисна діяльність 

Правозахисна діяльність проводилася відповідно до 

розроблених стратегій соціальної допомоги учням - бесіди, 

індивідуальні та групові консультації, заняття з елементами тренінгу, 

акція «Від серця до серця» з допомоги дітям, які виховуються в 

Будинку Маляти. 

Протягом року були проведені просвітницькі заходи, акції з 

інформування, надання консультацій педагогічним працівникам, 

батькам, учням щодо захисту прав дітей - Місячник правової освіти, 

анкетування з метою визначення правової освіченості учнів, 

індивідуальні та групові консультації батькам "Відповідальність 

батьків за виховання дитини"(батьки учнів: 7-Б – Мартинюк Д.,Корсун 

М., Бойко В., 8-А – Седлецький М.), "Права та обов’язки родини з 

виховання підростаючого покоління" (батьки учнів: 8-Б: Жила А., 

Олійник У.,Кулібаба М., 9-Б: Дудник Є., Субрис А.) , виступи перед 

педагогами "Сторінками конвенції ООН". 

   Організаційні, просвітницькі, профілактичні заходи також 

були спрямовані на запобігання жорстокому поводженню з дітьми, 

насиллю в сім’ї, використання непосильної дитячої праці - акція «16 

днів проти насильства», День Добрих Сюрпризів, виховні години із 

формування соціальних навичок у дітей: «Насильству не місце в школі 

та сім’ї», заняття з елементами тренінгу,  групові та індивідуальні 

консультації з батьками: «Попередження внутрішньосімейних 

конфліктів»,  «Запобігання насильству над дітьми», «Форми прояву 

порушень поведінки, що ведуть до шкідливих звичок», «Покарання та 

заохочення. Бити чи не бити», виступ на нараді «Складні проблеми: 

насильство у сім’ї». 

Зв’язки з громадськістю 

Визначено схеми взаємодії соціально-психологічної служби 

школи з іншими службами з питань охорони дитинства:  

 співпраця із спеціалістом департаменту з гуманітарних 

питань - Соломашенко Л.М. з юридичних питань; 

 відвідування учнів на дому та складання актів обстеження 

(спільно із адміністрацією школи, класними керівниками, 

батьківським комітетом); 

 співпраця зі ССД Заводського району (начальник Чернова 

Л.І., спеціаліст 

 Покора С.В.) з питань відповідального батьківства; 

 співпраця з ЦПР та ДТ щодо організації та відвідування 

гуртків,дозвілля учнів; 

 співпраця із кримінальною поліцією у справах дітей 

(спеціаліст Омельянова Е.С.)щодо профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх; 

 співпраця із ДМЦСМ (начальник  Лісовець О.В.) щодо 

оздоровлення учнів пільгових категорій; 



 співпраця із центром практичної психології та соціальної 

роботи «Сузір’я» (методист Мунтян В.О.) щодо методичної допомоги, 

консультацій; 

 співпраця з волонтерськими організаціями («Червоний 

хрест, «Нове життя»). 

Питання соціального захисту розглядалися на: 

 нарадах при директорові( «Про забезпечення 

безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій», «Про 

забезпечення підручниками дітей пільгових категорій», «Про 

залучення до гурткової роботи дітей пільгових категорій», «Про 

соціальний захист дітей, робота школи з дітьми «групи ризику» та 

девіантної поведінки», «Соціальний захист дітей із сімей вимушених 

переселенців з зони АТО», «Про оздоровлення дітей пільгових 

категорій»). 

 загально шкільних зборах ( «Про роботу з соціально 

незахищеними категоріями учнів», «Про роботу закладу освіти щодо 

соціального захисту учнів у 2016-2017 навчальному році», 

«Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей соціально 

незахищених категорій у 2016-2017  навчальному році») 

 Раді школи («Про стан роботи залучення дітей 

незахищених категорій до гурткової роботи», «Про надання 

безкоштовних путівок дітям пільгового контингенту до оздоровчих 

таборів, таборів відпочинку», «Про роботу закладу освіти щодо 

соціального захисту учнів у 2016-2017 навчальному році», 

«Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей соціально 

незахищених категорій у І семестрі 2016-2017 навчальному році») 

 методичному об'єднанні класних керівників («Соціальний 

захист дітей пільгових категорій», «Планування класними 

керівниками з питань соціального захисту, ознайомлення класних 

керівників з нормативно-правовими документами»). 

Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою 

змісту виховання особистості. 

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких 

полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої 

професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає 

оволодіння особистістю загальними основами наукової організації 

праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організовувати 

своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення 

бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових 

зусиль, вносити необхідні корективи. 

Основним завданням початкової школи є формування в 

учнів уявлення про важливість праці для суспільства і для кожного з 

них. Класні керівники ознайомили учнів з різними видами праці, з 

світом професій та якостями особистості, потрібними сучасному 

працівником 

Трудове виховання учнів основної школи - це розвиток 

свідомого ставлення до праці, знайомство з працею людини у різних 



галузях економіки, формування вмінь працювати у колективі, на 

становлення професійних інтересів. Одним із результатів трудового 

виховання і професійної орієнтації на цьому етапі є вибір учнем 

напряму майбутньої трудової діяльності та відповідного йому профілю 

навчання у старшій школі. 

Головними завданнями навчально-виховної роботи з 

старшокласникам є формування в них здатності до усвідомленого 

вибору майбутньої професії, розвиток загальнотрудових та професійно 

важливих якостей особистості. З метою профорієнтаційної роботи у 

школі проводилися ряд виховних заходів: Години спілкування по 

класах: «Світ моїх захоплень», «Ким я хочу стати», «На порозі 

професійного вибору», «Людина - творець власної долі», 

інтелектуальна гра: «Людина внакова система», презентація: «Людина 

для професії чи професія для людини» та інші, зустрічі з 

представниками ВУЗів, презентації професій, відвідування «Днів 

відкритих дверей», екскурсії на підприємства. 

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у 

зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, 

морально- духовних та соціальних сил. 

Основними завданнями у цьому напрямку було: 

- забезпечення повноцінного розвиток учнів, охорона і 

зміцнення їх здоров’я; 

- формування фізичних здібностей, гармонії тіла і душі; 

- виховування потреби у регулярних заняттях фізичною 

культурою і дотриманні режиму дня; 

- формування санітарно-гігієнічних знань і навичок; 

- формування вміння поводитися у критичних життєвих 

ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим. 

Спортивно-масова робота в школі невід’ємно пов’язана з 

організацією та проведенням спортивно-масових заходів в 

позаурочний час. Для нашої школи є традицією проводити перед 

початком навчального процесу ранкову гімнастику, позакласні заходи: 

«Олімпійський тиждень», «Олімпійський урок», «Козацькі забави »,«Всі 

ми різні, всі ми рівні, всі ми разом», «Дні здоров’я», «Тато, мама, я - 

спортивна сім’я» (з залученням як дітей, так і батьків), «Спортивні 

квести». 

Гурткова робота - одна із форм спортивно-масової роботи. 

Традиційно і в цьому році працювали секції з загальної фізичної 

підготовки, спортивного орієнтування. В дні шкільних канікул учні 5-

11 класів з захопленням приймали участь в змаганнях з волейболу, 

баскетболу, піонерболу. Для учнів початкової школи були проведені 

спортивні естафети різної форми: «Олімпійське лелеченя», «Як козаки 

до Олімпіади готувались», «Веселі старти», «Спорт для всіх - здоров’я 

нації» тощо. 

Участь у районних та міських спортивних змаганнях за 

програмою шкільної спартакіади - це необхідний процес, адже саме це 

є результатом клопіткої праці вчителів та учнів. 



Впоточному навчальному році  збірні команди закладу 

приймали участь у районних змаганнях: 
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 Керівник 

«Спорт для всіх - здоров’я 

нації» 

3-4 

кл. 
10 2 Кривошея І.О. 

«Ігри чемпіонів» 
5-6 

кл. 
12 2 Овсянніков О.О. 

Всеукраїнський фестиваль 

«Козацький гарт» 

5-10 

кл. 
12 2 

Пирог В.А., 

Кривошея І.О. 

Військово-прикладне 

багатоборство 

9-11 

кл. 
11  Овсянніков О.О. 

 

З метою пропаганди здорового способу життя проводилися 

наступні заходи: тематичні виховні години та години спілкування; 

«круглі столи», диспути, конференції для старшокласників із 

запрошенням лікарів, практичних психологів, представників 

громадських організацій; поповнення тематичних вітрин з 

антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди; заходи до Дня без 

тютюну; шкільні спортивні змагання. 

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі 

екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні 

функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті 

особистої причетності до збереження природних багатств, 

відповідальної за них. 

Протягом 2015/2016 навчального року в школі пройшли такі 

екологічні заходи: флешмоб до Дня сталої енергії, акція «Ми за чисте 

довкілля», розробка інформаційного стенду та буклетів, флешмоб, фен 

- показ «Еко-мода» до Міжнародного Дня Землі, виховні години, 

конкурс малюнку «Чужої біди не буває», присвячені 30-ій річниці 

Аварії на ЧАЕС, Розвиток учнівського самоврядування 

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення 

особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління 

шкільними справами через участь в органах учнівського 

самоврядування. 

В школі існують дитячі організації 1-4 класів «Дивосвіт» та 

шкільний парламент 5-11 класів «Сузір’я». 

Провідними ідеями роботи дитячої організації є: 

- виховання соціально зрілої, творчої, ініціативної 

особистості через участь її в діяльності дитячої організації, що існує на 

принципі самоврядування; 

- підготовка особистості до майбутнього виконання обов’язків 

щодо участі в керівництві державними, суспільними справами, 



здобуття знань, умінь, навичок самоврядування, саморозвитку, 

самовдосконалення. 

Участь у заходах шкільного самоврядування 

- у звітно-виборчій конференції шкільної організації 

учнівського самоврядування. 

- у виборах президента школи 

- у благодійній волонтерській акції «Подаруй дитині 

усмішку» 

- у екологічній акції «Ми за чисте довкілля» 

- у акціях: «Ветеран живе поруч», «Доброго ранку, 

ветеране!» тощо 

- у відкритті Міжнародного фестивалю театрального 

мистецтва 

- у флешмобі «Стрічка миру» 

- День пам’яті та примирення тощо 

Робота в цьому напрямку потребує удосконалення  

Попередження дитячого травматизму 

Забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі 

охорони дитинства, з метою збереження життя і здоров'я дітей, 

учнівської молоді, адміністрацією школи забезпечується реалізація 

державної політики в галузі безпеки життєдіяльності, здійснюється 

керівництво і контроль за дотриманням вимог нормативно-правових 

актів щодо організації роботи із запобігання випадкам травмування 

неповнолітніх. 

Протягом навчального року було видано низку наказів з 

питань профілактики дитячого травматизму. 

У наказах поставлено конкретні завдання, визначено 

оптимальні строки виконання, призначено відповідальних. 

Навчання, інструктажі з охорони праці здійснюються 

відповідно до вимог Типового положення про порядок навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці: 

Протягом року - організація і проведення заняття з учнями з 

питань безпеки життєдіяльності; проведення місячників, творчих 

конкурсів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпеки 

людини; проведення батьківських зборів з попередження дитячого 

побутового травматизму; проведення внутрішнього шкільного 

контролю за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу 

правил і вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності; аналіз стану 

травматизму; проведення навчання з дій на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій; оформлення інформаційних матеріалів, 

виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в оточуючому 

середовищі. 

По всіх випадках травмування неповнолітніх були видані 

накази по школі про створення комісії з питань розслідування 

нещасних випадків; випадки травмування зареєстровано в Журналі 

реєстрації нещасних випадків по школі, складені відповідні акти за 

формою НН (дані травмування призвели до втрати працездатності 



учнів більше, ніж на 1 день). 

Типовими причинами нещасних випадків були: 

- особиста необережність учнів під час рухливих ігор на перервах; 

- з власної необережності; 

- під час уроків фізичної культури. 

Повідомлення про нещасні випадки, що сталися під час 

навчально-виховного процесу, у позаурочний час та повідомлення про 

наслідки нещасних випадків оформлено згідно чинного законодавства 

та своєчасно надано до управління освіти і науки міської ради. 

У школі зберігаються акти та матеріали розслідування 

нещасних випадків, наявні статистичні дані про кількість 

травмованих дітей під час навчально-виховного процесу та у 

позаурочний час і відповідає дійсності. 

У школі наявний кабінет з предмета «Основи здоров’я», у 

якому розміщено стенди з профілактики безпеки життєдіяльності. На 

стендах розміщено інформацію щодо різних видів дитячого 

травматизму та правила його уникнення. У класних кабінетах 

початкової, середньої та старшої школи створено куточки з безпеки 

життєдіяльності, які відповідають віковій категорії учнів.  

Система роботи з охорони життя, здоров'я дітей та учнівської 

молоді, попередження дитячого травматизму та нещасних випадків по 

школі включає напрямки: 

- забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного 

процесу; 

- навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, 

радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження 

побутового травматизму як на уроках «Основи здоров'я», так і під час 

проведення позанавчальних заходів; 

- профілактична робота з учнями в позаурочний час (виховна 

робота); 

Деякі питання розглядаються на загальношкільних 

батьківських зборах («Про стан роботи з профілактики дитячого 

травматизму», «Про профілактику дитячого травматизму», 

«Попередження травмування дітей у навчально-виховному процесі та 

побуті»), на засіданнях Ради школи («Про запобігання всім видам 

дитячого травматизму», «Ознайомлення з нормативно-правовими 

документами, які регламентують роботу з попередження дитячого 

травматизму», «Про стан роботи щодо запобігання дитячому 

травматизму»), нарадах при директорові («Попередження дитячого 

травматизму під час навчально-виховного процесу», «Попередження 

дитячого травматизму учнів під час Новорічних і Різдвяних свят, 

зимових канікул») 

Робота педагогічного колективу школи постійно спрямована 

на поліпшення профілактики травматизму та недопущення випадків 

травмування дітей та учнівської молоді через: 

1. Систематичне проведення інструктажів з учнями у 

кабінетах підвищеної небезпеки, під час масових заходів, екскурсій, 



походів тощо. 

2. Щомісячно проводяться бесіди по попередженню 

нещасних випадків, бесіди з правил дорожнього руху, з пожежної 

безпеки, з пропаганди здорового способу життя тощо. 

3. Система обов’язкових масових заходів з безпеки 

життєдіяльності з учнями. 

У планах виховної роботи класних керівників наявні бесіди з питань 

безпечної поведінки, збереження життя та здоров’я дітей. 

Наявні графіки чергування вчителів на перервах та графік 

чергування класів. Графіки затверджено установленим порядком. 

У класах підвищеної небезпеки (інформатики, хімії, 

трудового навчання, спортивній залі) наявні правила техніки безпеки. 

У системі проводилася робота з профілактики ВІЛ-СНІДу, 

профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, 

алкоголізму, тютюнопаління, серед учнів. 

Забезпечення змістовного дозвілля та зайнятість учнів у 

позаурочний час 

Понад 76 % учнів школи охоплені гуртковою роботою, як в 

шкільних, так і в позашкільних гуртках та спортивних секціях. 

Протягом року на базі школи працювали гуртки: 
 

Назва гуртка 
Кіл. 

учнів 
Керівники 

Гурток «Основи військової справи» 20 Овсянніков О. О. 

Вокальний гурток «Аккорд» 15 Кузнецова Л. А. 

Гурток «Умілі рученята» 15 Рубан Т. М. 

Гурток «Краєзнавець» 15 Литвиненко Л. М. 

Гурток бального танцю «Вега» 40 Ткаченко Н. М. 

Гурток «Червона рута» 60 Шкуренко Л. П. 

Гурток «Народна вишиванка» 15 
Гасіло К. І. (будинок  

дитячої творчості) 

Гурток «Витинанка» 20 

Гладкова О. І. 

(будинок творчості дітей  

та юнацтва) 

Спортивна секція «Загальна фізична 

підготовка» 
60 

Лесечко С. О. (флотилія  

юних моряків-

річковиків) 
Спортивна секція «Спортивне 

орієнтування» 
15 

Швачко А. А. (центр  

туризму та краєзнавства 

«Горицвіт») 

Плани роботи всіх гуртків погоджені та затверджені. Усі 

керівники гуртків ведуть документацію відповідно до вимог. 

Планування здійснюється згідно вікових особливостей учнів. 

Результати своєї діяльності гуртківці представляють під час 

предметних декад та тижнів, беруть участь у культурно-масових та 

суспільно-корисних заходах, які проходять в школі. 

Вихованці гуртків та спортивних секцій школи неодноразові 

призери, дипломанти міських конкурсів та виставок. 

Методичне об’єднання класних керівників працювало за 



темами: «Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення», 

«Правове виховання учнів у сучасній школі», «Формування в учнів 

культури поведінки та спілкування, навчання їх способам розв’язання 

конфліктів», «Формування в школярів високої громадської активності і 

національно-патріотичної свідомості», «Удосконалення родинного 

виховання учнів». 

Мета та завдання виховної роботи на новий 2017/ 2018 

навчальний рік 

Пріоритетними напрямками виховної роботи у 2017/2018 навчальному 

році слід вважати: 

• національно-патріотичне виховання учнів; 

• формування соціалізуючого простору особистості в умовах 

розбудови громадянського суспільства на засадах патріотичної та 

морально-етичної компоненти; 

• формування особистісних рис громадянина України, 

національної свідомості та самосвідомості учнів; 

• виховання духовної культури особистості; 

• формування високої мовної культури 

• утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі 

відновлення історичної пам'яті; 

• збагачення народних традицій, звичаїв; 

• виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток 

пізнавальної активності і культури розумової праці; 

• формування творчої працелюбної особистості, виховання 

цивілізованого господаря; 

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони 

і іі зміцнення здоров'я; 

• формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з 

природою; 

• створення умов для творчого розвитку природних обдарувань 

дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів 

допомогти знайти кожному справу до душі; 

• посилення уваги до питань морально-етичного виховання, 

створення системи успішної профілактики відхилень у поведінки 

учнів; 

Мета виховної роботи: набуття учнями школи соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення 

високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів 

особистісних ознак громадян української держави, розвиненої 

духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, 

трудової та екологічної культури. 

Завдання виховної роботи: 

- формування громадянина-патріота України, підготовленого до 

життя, з високою національною свідомістю; 

- виховання громадянина з демократичним світоглядом і 

культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою 

ставиться до традицій і культури інших народів; 



- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів; 

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та 

здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад 

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я. 

 

 
ПІДСУМКИ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

ШКОЛИ ЗА 

МИНУЛИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК. 

ПИТАННЯ, ЩО 

БУЛИ РОЗВ’ЯЗАНІ  

 

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував 

наступне: 

 навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку; 

 реалізація функцій управління в закладі здійснюється за 

допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, 

соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які 

спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального 

закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими 

й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності; 

 діяльність адміністрації закладу спрямована на 

вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його 

ефективності; 

 у школі використовується колективне обговорення 

отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення 

конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація 

корегує дії щодо досягнення поставленої мети; 

 школа підтримує свій позитивний імідж; 

 створюються умови для врахування й розвитку навчально-

пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів; 

 методична робота сприяє модернізації змісту навчально-

виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій; 

 створено сприятливий психолого-педагогічний клімат. 

ПИТАННЯ, ЩО 

ЗАЛИШИЛИСЬ ДО 

ПОДАЛЬШОГО 

РОЗВ’ЯЗАННЯ  
 

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід 

продовжити, а саме: 

 підвищення якості освітніх послуг; 

 підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми; 

 створення цілісної системи моніторингу НВП; 

 активне використання комп’ютерних методичних 

комплексів; 

 вдосконалення  результативності ЗНО; 

 покращення матеріально-технічної бази навчальних 

кабінетів. 

НАУКОВО – 

МЕТОДИЧНИЙ 

ПРОЕКТ ТА 

ЗАВДАННЯ НА 

2017/2018 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху 

постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених 

державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що 

передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого 

розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є 

актуальними низка питань, що акумулюються в єдиному  науково - 

методичному  проекті «Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства» та шкільному проекті 



«Формування  соціалізую чого простору особистості в умовах 

розбудови громадянського суспільства на засадах патріотичної 

та морально – духовної компоненти» 

Пріоритетними напрямками розвитку освіти школи на 2017 - 2018 

навчальний рік є:  

 визначеннястратегії розвитку школи з урахуванням 

концептуальних змін в освіті, нових завдань та реальних ресурсів 

 забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог 

суспільства, запитів особистості, потреб міста і держави; 

 сприяння переходу від школи, яка напихає дітей знаннями, 

які дуже швидко застарівають, до школи компетентностей. 

 діяльність педагогічного колективу школи  щодо реалізації 

ІІІ етапу науково - методичного  проекту «Освітні стратегії 

соціалізації особистості громадянського суспільства». 

 створенняумов для удосконалення системи освіти та 

соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у тому 

числі з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних технологій, 

зокрема, інклюзивного навчання 

 забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на 

розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці 

здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію 

людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та 

самоосвіти шляхом застосування особистісно - зорієнтованого, 

компетентнісного і діяльнісного підходів; 

 реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, 

загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів 

початкової та базової загальної середньої освіти; 

 впровадження сучасних педагогічних технологій, 

спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих 

здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні; 

 створення оптимальних умов для здійснення педагогічними 

працівниками результативної самоосвітньої діяльності, в центрі якої 

проектування та організація сучасного уроку; 

 створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації 

до навчально-виховного процесу; 

 формування у дітей та молоді національної ідентичності, 

розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та 

активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю 

держави та рідного міста; 

 соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для 

навчання обдарованої молоді; 

 оптимізація співпраці педагогів та батьків школи; 

 забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу 

всіх учасників навчально-виховного процесу; 

 

 


