
Звіт директора школи перед батьківською громадою за 

2019-2020 навчальний рік 
Дух школи, її кращі традиції і  здобутки визначають педагогічні 

колективи і їх вихованці. Провідною фігурою у реалізації  завдань, 

безперечно,  виступає вчитель, який зобов’язаний  втілювати  в життя ідеї, 

забезпечувати єдність виховання і навчання – основного призначення 

закладу. Відразу хочу зазначити, що робота директора і колективу 

нероздільні. Здобутки і недоліки спільні. 

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та 

відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 

про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 

178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-

громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики 

управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги 

та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2019/2020 

навчальний рік.  

У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор школи, я 

керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими 

документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про основні засади мовної політики в Україні»,   Статутом школи та 

чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та 

загальної середньої освіти зокрема.  

Як зазначено в «Освітній програмі закладу»,   «призначення школи 

полягає в наданні  якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку 

мікрорайону, забезпеченні їх всебічного розвитку, вихованні та 

самореалізації особистості, здатної до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, готової до свідомого життєвого вибору, самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, прагненні 

до самовдосконалення і навчання упродовж життя. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності. 



Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне 

та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

співпрацювати з іншими людьми, творчість, ініціативність, уміння 

конструктивно  керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми.  

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на 

формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання 

працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної 

самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та 

перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та 

національної культури; рішення завдань, формування загальної культури 

особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання 

громадянськості, поваги до прав і свобод людини,  до культурних традицій в 

умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого, 

відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх 

програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, 

самовдосконалення тощо. 

Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 

системи оцінювання їх навчальних досягнень є одним із глобальних завдань 

сучасної школи 
 Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію 

про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. У 

закладі здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти 

Здійснювалось оперативне керівництво школою, забезпечувалась її 

діяльність, ефективне використання і збереження майна, закріпленого за 

навчальною установою. 

На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим 

допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, 

комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів школи, 

учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною 

дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів. 

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання 

головного завдання - формування у школярів прагнення до навчання, 

готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею досягти власного  

успіху і зробити внесок у громадську, державну справу. 

Матеріально-технічна база школи задовільна й відповідає санітарним 

вимогам з експлуатації навчальних приміщень й надання освітніх послуг. 



Протягом  2019-2020 навчального року проводився моніторинг навчальних 

досягнень у різних формах. Контроль передбачає вивчення роботи вчителя з 

даного предмету та рівень навчальних досягнень учнів за такими 

напрямками: 

 Навчально-методичне і технічне забезпечення; 

 Підготовка вчителя до уроку (наявність та якість поурочних і 

календарно-тематичних планів, методика та науково-теоретичний 

рівень викладання предмету); 

 Освітня  діяльність вчителів (відповідність змісту уроків вимогам 

навчальних програм, використання форм і методів обліку 

навчальних досягнень учнів, упровадження активних форм і 

методів навчання, використання наочності, ТЗН та сучасних 

технологій у навчальному процесі, ефективність використання 

міжпредметних зв’язків). 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів із української 

літератури за І семестр 2019-2020 н. р.  

 

Клас  К-

ть 
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й рівень  
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Які
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% 

Учитель 

К-
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ть 
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ть 

% К-

ть 

% К

-

т

ь 

%  

5-А 29 7 24,1 9 31,1 11 37,9 2 6,9 - - 55,2 Чимеріс О.І. 

5-Б 

 

28 8 28,6 12 42,8 6 21,5 2 7,1 - - 71.4 Шкірпан 

М.Г. 

6-А 26 3 11,5 13 50 10 38,5 - - - - 61,5 Шкірпан 

М.Г. 

6-Б 

 

28 4 14,3 12 42,9 10 35,7 2 7,1 - - 57,2 Грицюк Р.І. 

7-А 27 4 14,8 12 44,4 9 33,3 2 7,4 - - 59,3 Царук О.Г. 

7-Б 

 

23 2 8,7 11 47,8 10 43,5 - - - - 56,5 Шкірпан 

М.Г. 

8-А 21 - - 7 33,3 13 61,9 1 4,8 - - 33,3 Чимеріс О.І. 

8-Б 27 3 11,1 10 37,0 10 37,0 4 14,9 - - 48,1 Грицюк Р.І. 



 

     

   

 Моніторинг навчальних досягнень учнів із зарубіжної 

літератури за І семестр 2019-2020 н. р.  

Клас  К-

ть 

уч

ні

в  

Високий 

рівень  

Достатні

й рівень  

Середні

й рівень  

Початк

овий 

рівень  

Не 

атесто

ваний 

Які

сть 

зна

нь, 

% 

Учитель 

К-

ть 

% К-

ть 

% К-

ть 

% К

-

т

ь 

% К

-

т

ь 

%   

5-А 29 5 17,2 18 62,

1 

6 20,7 - - - - 79,3 Занічковська 

Л.М. 

5-Б 

 

28 9 32,1 13 46,

4 

5 17,9 1 3,6 - - 78,5 Семенюк 

С.П. 

6-А 26 3 11,5 12 46,

2 

10 38,5 1 3,8 - - 57,7 Семенюк 

С.П. 

6-Б 

 

28 4 14,3 16 57,

1 

8 28,6 - - - - 71,4 Занічковська 

Л.М. 

7-А 27 5 18,5 11 40,

7 

11 40,7 - - - - 59,3 Занічковська 

Л.М. 

7-Б 

 

23 5 21,7 15 65,

3 

3 13,0 - - - - 87 Семенюк 

С.П. 

8-А 21 - - 7 33,

3 

13 61,9 1 4,8 - - 33,3 Семенюк 

С.П. 

8-Б 

 

27 3 11,1 15 55,

5 

9 33,3 - - - - 66,7 Семенюк 

С.П. 

9 30 4 13,3 10 33,

3 

13 43,3 2 6,7 1 3,3 46,7 Семенюк 

С.П. 

10  29 3 10,3 13 44,

8 

9 31,0 4 13,8 - - 55,2 Семенюк 

С.П. 

11 21 5 23,8 11 52,

4 

5 23,8 - - - - 76,2 Занічковська 

Л.М. 

Всьог

о 

28

9 

46 15,9 14

1 

48,

8 

92 31,8 9 3,1 1 0,4 64,7  

 

9 30 4 13,4 8 26,6 15 50 2 6,6 1 3,3 40,1 Царук О.Г. 

10  29 7 24,1 14 48,3 8 27,6 - - - - 72,4 Царук О.Г. 

11 21 4 19,0 5 23,8 8 38,2 4 19,0 - - 42,8 Грицюк Р.І. 

Всьог

о 

28

9 

46 15,9 113 39,1 110 38,1 19 6,6 1 0,3 55,0  



 

 

Моніторинг  навчальних досягнень учнів із іноземної мови  за І 

семестр 2019-2020 н. р. 
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% %  

3-А 14 5 35,7 5 35.7 4 28,6 - - - - 71,4 Вихор І.В., 

англійська 

3-А 15 7 46,7 5 33,3 3 20 - - - - 80 Куровська Ж.І., 

англійська 

3-Б 27 9 33,3 12 44,4 6 22,2 - - - - 77,7 Вихор І.В., 

англійська 

4-А 15 6 40 4 26,7 5 33,3 - - - - 66,7 Вихор І.В., 

англійська 

4-А 15 2 13,3 5 33,4 8 53,3 - - - - 46,7 Куровська Ж.І., 

англійська 

4-Б 16 3 18,8 6 37,5 7 43,8 - - - - 56,3 Власюк Л.С., 

англійська 

4-Б 15 5 33,3 9 60 1 6,7 - - - - 93,3 Куровська Ж.І., 

англійська 

5-А 29 8 27,6 7 24,1 11 37,9 3 10,3 - - 51,7 Зімович Н.А., 

англійська 

5-А 29 11 37,9 12 41,4 6 20,7 - - - - 79,3 Юзефович Т.С., 

французька 

5-Б 15 7 46,7 6 40 2 13,3 - - - - 86,7 Зімович Н.А., 

польська 

5-Б 28 6 21,4 14 50 7 25 1 3,6 - - 71,4 Вихор І.В., 

англійська 

5-Б 14 3 21,4 8 57,1 1 7,1 1 7,1 - - 78,6 Цюник С.І., 

німецька 

6-А 26 3 11,5 8 30,8 15 57,7 - - - - 42,3 Власюк Л.С., 

англійська 

6-А 26 3 11,5 6 23,1 16 61,5 1 3,9 - - 34,6 Юзефович Т.С., 

французька 

6-Б 14 3 21,4 8 57,2 3 21,4 - - - - 78,6 Власюк Л.С., 

англійська 

6-Б 14 2 14,2 8 57,2 4 28,6 - - - - 71,4 Лавренюк Н.О., 

англійська 

7-А 27 5 18,5 13 48,1 9 33,3 - - - - 66,7 Власюк Л.С., 

англійська 

7-А 27 3 11,1 11 40,7 8 29,6 5 18,5 - - 51,9 Цюник С.І., 

німецька 

7-Б 23 3 13 15 65,2 5 21,7 - - - - 78,2 Вихор І.В., 



 

 

 

 

англійська 

7-Б 23 2 8,7 7 30,4 14 60,9 - - - - 39,1 Цюник С.І., 

німецька 

8-А 21 - - 7 33,3 13 61,9 1 4,8 - - 33,3 Куровська Ж.І., 

англійська 

8-А 

 

21 2 9,5 5 23,8 13 61,9 1 4,8 - - 33,3 Юзефович Т.С., 

французька 

8-Б 

 

27 3 11,1 13 48,1 8 29,6 3 11,1 - - 59,2 Лавренюк Н.О., 

англійська 

8-Б 27 3 11,1 9 33,3 10 37 5 18,5 - - 44,4 Цюник С.І., 

німецька 

9 14 4 28,6 5 35,7 4 28,6 - - 1 7,1 64,3 Вихор І.В., 

англійська 

9 16 1 6,3 4 25 11 68,8 - - - - 31,3 Лавренюк Н.О., 

англійська 

9 15 1 6,7 3 20 10 66,7 1 6,7 - - 26,7 Цюник С.І., 

німецька 

9 

 

15 1 6,7 5 33,3 6 40 2 13,3 1 6,7 40 Юзефович Т.С., 

французька 

10 

 

13 2 15,4 5 38,5 4 30,8 2 15,4 - - 53,8 Куровська Ж.І., 

англійська 

10 16 3 18,8 9 56,3 4 25 - - - - 75 Лавренюк Н.О., 

англійська 

11 

 

21 5 23,8 7 33,3 9 42,9 - - - - 57,1 Лавренюк Н.О., 

англійська 

Всь

ого 

406 85 20,9 169 41,6 141 34,7 10 2,5 1 0,2 62,6 англійська 

 106 12 11,3 38 35,8 43 40,6 12 11,3 - - 47,2 німецька 

 91 17 18,7 28 30,8 41 45 4 4,4 - - 49,5 французька 

 15 7 46,7 6 40 2 13,3 - - - - 86,7 польська 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

  Упродовж двох  навчальних років уже працюємо в Новій українській 

школі. Створені нові кабінети початкової школі. У закладі освіти 

впроваджується система формувального оцінювання учнів 1-2-х класів. 

Вивчені документи, проведені батьківські збори. Свідоцтва досягнень учнів 

оформляються згідно вимог. У зв’язку із тривалим карантином у цьому 

навчальному році Свідоцтва досягнень були оформлені разом з батьками. 

Аналізуючи роботу вчителів школи зі шкільної документації можна 

зробити наступні висновки, що всі вчителі школи мають календарно-

тематичні плани, які відповідають Державному стандарту загальної середньої 

освіти. Структура та обсяг календарно тематичних планів відповідає освітній 

програмі школи та робочому навчальному плану. Зміст календарно-

тематичних планів відповідає очікуваним результатам навчально-

пізнавальної діяльності учнів. При плануванні більшість вчителів аналізують 

результативність своєї діяльності.  

Вчителями школи впроваджуються освітні технології, спрямовані на 

оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та 

наскрізними уміннями. Найпоширенішими серед педагогічних працівників 

школи є:  

- ігрові технології – вчителі 1-4-х класів, вчителі іноземних мов; 



- проєктні технології – Павловська Т.О., Сачук Т.О., Романюк Т.І., 

Романюк С.В.; 

- інтерактивні технології – вчителі початкових класів, Занічковська 

Л.М., Семенюк  С.П., Царук О.Г.;  

- мультимедійні технології – Романюк Т.І., Ференц Л.В., Власюк Л.С., 

Римарчук В.А., Гах Я.О., Павловська Т.П.; 

- інформаційно-комунікаційні технології вчителі інформатики, 

початкових класів. 

Педагогічні працівники школи  беруть участь у розробленні 

індивідуальних освітніх траєкторій, зокрема, індивідуальні навчальні плани 

були складені для  6  дітей, які цього потребували, організовано педагогічний 

патронаж, інклюзивне навчання.  На жаль,  не завжди спостерігається 

співпраця при розробленні індивідуальної освітньої траєкторії між учителем, 

практичним психологом і батьками. 

Протягом року учителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень 

шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, міських, обласних семінарах, 

навчання на курсах  післядипломної освіти, а також в рамках атестації. 

Курсову перепідготовку у 2019-2020 н.р. пройшли: у січні – Сачук Т.О., 

директор школи (очна форма навчання), Павловська Т.П., заступник 

директора з навчально-виховної роботи, Юзефович Т.С., учитель 

французької мови(очна форма навчання); у лютому – Пригарська Н.А., 

учитель трудового навчання(очна форма навчання), Цюник С.І., учитель 

німецької мови  (очна форма навчання), Кухарик Н.М., учитель музичного 

мистецтва (очна форма навчання),   Юзефович Т.С., учитель основ медичних 

знань, основ здоров’я (очна форма навчання); у квітні-травні – Занічковська 

Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи (дистанційна форма 

навчання); у травні –    Романюк Т.І., учитель математики і інформатики, 

Гончаренко Т.С., учитель математики, Романюк С.В., учитель математики, 

Огерук І.Б., учитель образотворчого мистецтва, Шворак Л.А., учитель 

початкових класів (онлайн-навчання), у червні – Пригарська Н.А., асистент 

учителя,  учитель трудового навчання ( онлайн-навчання). У вересні-грудні  

продовжать проходити курсову підготовку Гончарова О.В., учитель 

початкових класів, Лавренюк Н.О., Куровська Ж.І., учителі англійської мови, 

Музичук І.В., учитель фізики і математики, Зімович Н.А., учитель польської 

мови, Сліпчук О.А., учитель історії, Ференц Л.В., учитель хімії, Номинат 

О.В., учитель фізичної культури, Черкунова В.П., шкільний бібліотекар. 

        У листопаді-грудні 2019р. учитенлі англійської мови Вихор І.В., Власюк 

Л.С., Куровська Ж.І., Лавренюк Н.О. брали участь у очних тренінгах учителів 

англійської мови, які навчатимуть учнів  1-4-х класів у 2020/2021  та 



2021/2022 н.р., до викладання відповідно до Концепції «Нова українська 

школа». 

         Директор школи Сачук Т.О. підвищувала кваліфікацію керівних кадрів 

закладів загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська 

школа». Учителі початкових класів Братчук Л.В., Шворак Л.А., які у 2021-

2022н.р. працюватимуть у 1-х класах,  у жовтні-листопаді 2019р. 

підвищували кваліфікації, бравши участь у очних сесіях ,  які проводилися в 

місті (тренер Сєчка Л.В.), відповідно до Державного стандарту початкової 

школи. 

          Директор школи Сачук Т.О. була учасником ХІV Всеукраїнських 

читань з гуманної педагогіки «Добра воля – найдорожча перемога». У травні-

червні 2020року педагоги школи брали участь у онлайн-семінарах-тренінгах, 

які проводили науковці ВІППО: онлайн-семінар «Тайм-менеджмент у 

педагогічній діяльності» (Римарчук В.А., Вихор І.В.), «Ключові уміння ХХІ 

століття. Якісне учіння. Спілкування і співпраця» (Царук О.Г., Чимеріс О.І., 

Шкірпан М.Г.), «Онлайн-ресурси як один з інструментів інтерактивного 

педагога» (Власюк Л.С., Лавренюк Н.О., Юхно Л.Я.), Сліпчук О.А. брав 

участь у V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читаннях «Освіта та 

виховання в родині Косачів», Гах Я.О., Гончарова О.В., Римарчук В.А. взяли 

участь у дистанційному (онлайн) навчанні за програмою підвищення 

кваліфікації (участь у вебінарі) на тему «Інноваційні технології в Новій 

українській школі», запропоновані Східноєвропейським національним 

університетом імені Лесі Українки, Романюк Т.І. взяла участь у конференції 

«Ефективна взаємодія в освіті: інструменти таприйоми», міжнародній2-

денній конференції «Актуальні проблеми неперервної освіти в 

інформаційному суспільстві». 

         Впродовж навчального року окремі педагоги школи пройшли онлайн-

вебінари від електронних видань «Всеосвіта» і «На урок»: Гах Я.О. – 

«Ефективні освітні рішення в умовах карантину: педагогічний 

інструментарій від організації  HundrED», «дослідницька діяльність в 

екологічному вихованні учнів початкових класів», Римарчук В.А. – 

«Дослідницька діяльність в екологічному вихованні учнів початкових 

класів»,  Власюк Л.С. – «Онлайн» сервіси для учителів», «Англійська мова 

для медіаграмотності», «Підвищення рівня цифрової грамотності 

педагогічних працівників. Можливості платформи «Всеосвіта» для 

дистанційного навчання», «Недискримінаційний підхід у навчанні», Романюк 

Т.І. – «Створення онлайного освітнього середовища під час карантинних 

заходів», «Використання сервісу  Zoom  для проведення дистанційного 

навчання», Усійчук О.П. – «Діагностика психологічної готовності учнів 4-х 

класів до переходу в середню школу», «Як сформувати у дітей позитивне 

ставлення до помилок?», «Підліткова депресія: Причини виникнення та 

алгоритми подолання», «Як зберегти психічне здоров’я в умовах соціальної 

ізоляції», Павловська Т.П. – «Ресурси міжнародних екологічних проєктів для 

роботи в сучасній школі», Вихор І.В. – «Як працювати дистанційно», «Робота 

в Zoom»,  «Phrasal verbs»,  Юзефович Т.С. – «Можливості освітньої 



платформи «На урок» для організації дистанційного навчання», «Онлайн-

тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного навчання. Як 

зробити свої тести надсучасними», «Ігрові педагогічні прийоми і як 

пробудити в учня інтерес до навчання», «Як налагодити ефективне онлайн-

навчання та покращення комунікації з учнями в умовах карантину», 

Гончарова О.В. – «Як учителю зарядити свою внутрішню батарейку», 

«Читання на канікулах. Як захопити дітей», « Інноваційні технології в новій 

українській школі», Занічковська Л.М. – «Можливості освітньої платформи 

«На урок» для організації дистанційного навчання», Шворак Л.А. – «Онлайн-

середовище для організації роботи вчителя початкових класів під час 

дистанційного навчання», «Дослідницька діяльність в екологічному 

вихованні учнів початкових класів», Романюк С.В. – «Розвиток шкільної 

математичної освітив області : досвід, проблеми, перспективи» (ВІППО). 

       Більшість педагогів школи продовжують ділитися досвідом роботи на 

власних  створених  блогах – Сачук Т.О.,  Занічковська Л.М., Гах Я.О.,     

Власюк Л.С., Римарчук В.А., Романюк Т.І. і сайтах – Ференц Л.В. 

(«Всеосвіта», особиста сторінка «На урок»), Вихор І.В., Романюк Т.І., 

Романюк С.В., Павловська Т.П., Прядун Т.Ф.   Слід відмітити роботу 

шкільного сайту (Римарчук В.А., Капран М.С.), який майже щоденно 

поновлювався новою інформацією із життя шкільного колективу. 

       Атестація педагогічних працівників 2019-2020 н.р. проходила за планом 

заходів із проведення атестації. На період атестації вчителів було складено 

графіки проведення відкритих уроків та позакласних заходів: вивчення рівня 

кваліфікації, професійної діяльності та  загальної культури вчителів у 

педагогічному колективі, серед учнів та їх батьків. 

       За підсумками атестації 2019-2020 н.р. : 

- учитель початкових класів  Братчук Л.В. відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню  звання « старший учитель»; 

-    учителю початкових класів Волинець Т.О.  присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії» ; 

-  учителю хімії Ференц Л.В. присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» ; 

- учитель французької мови Юзефович Т.С. відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та  

присвоєно звання « старший учитель»; 

- учителю фізичної культури Клименко К.В.  присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої  категорії» . 

Вчителями школи частково забезпечується наскрізний процес 

виховання. Цей процес не завжди поєднується з формуванням ключових 

компетентностей здобувачів освіти, про що свідчить мала кількість та низька 

якість тематичних позаурочних заходів, які готуються спільно з учнями. 

Більшість педагогічних працівників школи використовують 

інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі, мають 



достатній розвиток комп’ютерної грамотності, навички впевненого 

користувача  у використанні комп’ютерних технологій. Розвиток  

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів школи забезпечується 

через проведення майстер-класів вчителів інформатики, індивідуальних 

консультацій, самоосвітньої діяльності. 

         У 2019-2020 н.р. учні школи брали  активну участь у І-ІІІ етапах 

всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, І-ІІ етапах предметних 

турнірів, І-ІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, 

різноманітних конкурсах (наказ по школі «Про підсумки роботи з 

обдарованими дітьми в 2019-2020 навчальному році»  від 21.05.2020 р. №78). 

Проте кількість охоплення учнів науково-дослідницькою роботою не зростає, 

а у ХІХ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, 

брати мої!» не було підготовлено жодного учасника. Лише Римарчук В.А., 

учитель початкових класів, і Занічковська Л.М., учитель зарубіжної 

літератури, подали роботи учнів на заочний  обласний конкурс «Юні 

літератори Волині», хоча педагоги школи завжди вчасно поінформовані про 

проведення конкурсів. 

       Волинець Т.О., учитель початкових класів,   взяла участь у конкурсі 

«Вчитель року – 2020» (номінація «Початкові класи»), Римарчук В.А., 

учитель початкових класів – «Предмети духовно-морального спрямування».  

Моніторинг участі учителів в конкурсі «Учитель року» можна 

побачити в таблиці. 

 

Роки Учасники 

(фіналісти) 

міського 

конкурсу 

 

Предмети 

 

Пере

можці 

міськ

ого 

Лауреати міського Учасники 

(перемож

ці) 

обласног

о 

2015-

2016         

Власюк Л.С. 

Сушик О.П. 

Анг.мова 

ЗВ 

- Власюк Л.С. 

Сушик О.П. 

- 

2016-

2017 

-  - - - 

2017-

2018 

Номинт О.В. Фізична 

культура 

- - - 

2018-

2019 

Гах Я.О. Учитель 

інклюзивного 

навчання 

- - Лауреат, 

ІІ місце 

2019-

2020 

Волинець Т.О. 

 

Римарчук В.А. 

Початкове 

навчання 

Предмети 

духовно-

морального 

ІІІ   

 

Лауреат, 

ІІ місце 



спрямування 

 

 

Упродовж  2019-2020 н.р. призерами ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнських олімпіад з базових  предметів стали: 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

учня 

Кл

ас 

Предмет  Місц

е 

учня 

Прізвище та 

ініціали 

учителя 

1. Андросов Богдан Сергійович 5-А математика ІІ Гончаренко Т.С. 

2. Гутовська Юлія Ярославівна 

8-Б історія ІІІ Сліпчук О.А. 

українська 

мова і 

література 

І Грицюк Р.І. 

3. 
Гутовський Сергій 

Ярославович 

10 правознавство ІІІ Сачук Т.О. 

українська 

мова і 

література 

І Царук О.Г. 

4. Демчук Олена Миколаївна 11 математика ІІІ Гончаренко Т.С. 

5. 
Ковальчук Софія 

Олександрівна 

5-Б українська 

мова і 

література 

ІІІ 
Чимеріс О.І. 

Шкірпан М.Г. 

6. 
Комарницький Денис 

Олегович 

7-А фізика ІІІ Музичук І.В. 

7. Кушнерук Наталія Павлівна 
9 трудове 

навчання 

ІІІ Пригарська 

Н.А. 

8. 
Лукашук Максим 

Андрійович 

10 біологія ІІ Павловська Т.П. 

9. Панько Сергій Олексійович 
8-Б біологія І  Павловська Т.П. 

хімія ІІІ Ференц Л.В. 

10.  Пашко Назар Романович 7-А математика І Романюк С.В. 

11. 
Сватко Владислав 

Вадимович 
10 

географія ІІІ Прядун Т.Ф. 

12. Шарлай Анна Тарасівна 4-Б математика ІІ Римарчук В.А. 

Переможців – 12 

Призових місць – 15  

Рейтинг школи у 2019-2020 н.р. – 0,7 місце – 7. 

Переможцями  ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових  

предметів стали   Гутовська Ю. (8-Б клас)  – ІІІ місце, українська мова і 

література, учитель Грицюк Р.І., Панько С. (8-Б клас) – ІІІ місце, біологія, 

учитель Павловська Т.П. 

Переможці всеукраїнської олімпіади  «Юні знавці Біблії» у ІІ 

(міському)  етапі: 

       1.Коцюба Христина, 6-А клас,–  І місце, учитель Чимеріс О.І. 

2.Андросова Олександра, 3-Б клас, –  ІІ місце , учитель Братчук Л.В. 



3.Георгедава Едуард, 2-А клас, –ІІІ місце , учитель Панасюк Н.М. 

4.Георгедава Авенір, 1-А клас, –ІІІ місце, учитель Буйницька Т.В. 

 Учителі початкових класів Римарчук В.А., Гах Я.О., Волинець Т.О., 

Шворак Л.А., Гончарова О.В., учитель хімії Ференц Л.В., географії і 

фінансової грамотності Прядун Т.Ф., англійської мови Вихор І.В., Куровська 

Ж.І. готували вихованців   до Всеукраїнської олімпіади «Всеоосвіта 

Осінь/Весна 2019-2020»  від видавничої групи «Всеосвіта» та «На урок». 

Учні отримали дипломи переможців (І, ІІ, ІІІ ступеня) і подяки разом зі 

своїми педагогами. 

               

Участь учнів школи в турнірах з навчальних предметів  у 2019-2020н.р. 

 

№ 

з\п 

Турнір І етап 

(міський) 

ІІ етап 

(обласний) 

Учитель 

1. Турнір юних 

винахідників і 

раціоналізаторів 

ІІІ місце ІІ місце. 

Лаврентій 

А.(11 клас) – 

ІІІ місце в 

особистому 

заліку 

Музичук І.В. 

2. Турнір юних фізиків ІІІ місце ІІІ місце Музичук І.В. 

3. Турнір юних біологів ІІ місце - Павловська 

Т.П. 

4. Турнір юних 

математиків 

І місце - Гончаренко 

Т.С. 

5. Турнір юних 

журналістів 

ІІІ місце - Занічковська 

Л.М. 

 

Участь учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН: 

1. Гутовський Сергій, учень 10 класу, – переможець у  міському етапі у 

секції «Українська література». Учитель Царук О.Г. 

Переможцями мовно-літературного конкурсу серед учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка стали: 

1. Лаврентій Анастасія, учениця 11 класу – ІІ місце (міський етап). 

Учитель Грицюк Р.І. 

2. Гутовський Сергій, учень 10 класу – І місце (міський етап), ІІІ місце 

(обласний етап). Учитель Царук О.Г.  

          3.Гутовська Юлія , учениця 8-Б класу – ІІІ місце (міський етап). 

Учитель Грицюк Р.І. 

4. Ковальчук Софія, учениця 5-Б класу -  ІІ місце (міський етап).  Учителі 

Шкірпан М.Г., Чимеріс О.І. 

 

Переможці  ІІ (міського) етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика. 



1. Гутовську Юлію, ученицю 8-Б класу – ІІ місце (міський етап). Учитель 

Грицюк Р.І. 

2. Комарницький Денис, учень  7-А класу – ІІІ місце (міський етап). 

Учитель Царук О.Г. 

3. Ковальчук Софія, учениця 5-Б класу,– ІІ місце (міський етап). Учителі 

Шеірпан М.Г., Чимеріс О.І. 

 

       Переможцями  різноманітних конкурсів були: 

1.Коваль Вероніка, 5-А клас, ІІ місце у міському конкурсі-презентації юних 

композиторів, поетів, художників, умільців декоративно-ужиткового 

мистецтва «З цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу», номінація 

«Поети». Учитель Занічковська Л.М. 

2.Кужель Веніамін, учень 8-Б класу, ІІІ місце у міському конкурсі-

презентації юних композиторів, поетів, художників, умільців декоративно-

ужиткового мистецтва «З цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу», 

номінація «Художники». Учитель Огерук І.Б. 

3.Никитюк Тетяна, учениця 10 класу, ІІІ місце у міському конкурсі-

презентації юних композиторів, поетів, художників, умільців декоративно-

ужиткового мистецтва «З цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу», 

номінація «Художники»; ІІ місце у міському етапі обласного заочного 

конкурсу малюнків «Військові обереги Святого Миколая», переможець 

обласного етапу; І місце у міському етапі обласного конкурсу юних 

гумористів «Посміхнемось щиро Вишні у номінації «Веселий пензлик», ІІІ 

місце у обласному етапі. Учитель Огерук І.Б. 

4.Божик Андрій, учень 4-А  класу, за активну участь у конкурсі малюнку 

«Школа очима дітей: якою вона має бути». Учитель Гах Я.О. 

5.Живко Софія, учениця  3-А  класу, за активну участь у конкурсі малюнку 

«Школа очима дітей: якою вона має бути». Учитель Шворак Л.А. 

6.Давидюк Дарина, учениця 3-А  класу, за активну участь у конкурсі 

малюнку «Школа очима дітей: якою вона має бути». Учитель Шворак Л.А. 

7.Панасюк Дарина, учениця 5-А класу, ІІ місце у міському етапі обласного 

заочного конкурсу малюнків «Військові обереги Святого Миколая», 

переможець обласного етапу. Учитель Огерук І.Б. 

8.Григор’єва Аліна, учениця 11 класу, ІІ місце у міському конкурсі-

презентації юних композиторів, поетів, художників, умільців декоративно-

ужиткового мистецтва. Учитель Пригарська Н.А. 

9. Макарук Єлизавета, учениця 7-Б класу, ІІ місце у міському етапі обласного 

заочного конкурсу різдвяно-новорічної атрибутики «Святвечір». Учитель 

Пригарська Н.А. 

10. Захарунь Анастасія, учениця 7-А класу, ІІІ місце у міському етапі 

обласного конкурсу малюнків в техніках живопис, графіка, комп’ютерна 

графіка на військово-патріотичну тематику (номінація «Живопис»). Учитель 

Огерук І.Б. 



11. Костюк Дарина, учениця 8-А класу, І місце у змаганнях «Човниковий біг» 

в міському етапі фізкультурно-патріотичного Фестивалю школярів України 

«Козацький гарт – 2020». Учителі Номинат О.В., Хомюк О.В. 

12. Корсун Анастасія, учениця 10- класу, ІІ місце у змаганнях «Стрибки в 

довжину з місця», ІІІ місце у змаганнях «Човниковий біг» в міському етапі 

фізкультурно-патріотичного Фестивалю школярів України «Козацький гарт – 

2020». Учителі Номинат О.В., Хомюк О.В. 

13.Сватко Владислав, учень 10 класу, І місце у змаганнях «Стрибки в 

довжину з місця» в міському етапі фізкультурно-патріотичного Фестивалю 

школярів України «Козацький гарт – 2020». Учителі Номинат О.В., Хомюк 

О.В. 

14. Команда школи за зайняте І місце у змаганнях «Естафета» в міському 

етапі фізкультурно-патріотичного Фестивалю школярів України «Козацький 

гарт – 2019». Учителі Номинат О.В., Хомюк О.В. 

15.Команда школи за зайняте ІІ місце у змаганнях «Веселі старти» серед 

школярів під гаслом «Здорові діти – здорова нація». 

16. Вихованці гуртка «Юний еколог», І місце у міському етапі 

Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія 

і середовище», номінація «Інформування суспільства/пропаганда 

енергоефективності». Керівник Павловська Т.П. 

17.Колектив «Розмай», ІІІ місце у міському фестивалі козацької, стрілецької, 

повстанської, сучасної пісні про захисників України «Пісенна подорож 

«Слава Україні!». Учителі Кухарик Н.М., Ковальський В.В. 

 

Успішна педагогічна діяльність неможлива без комунікації між 

педагогічними працівниками і здобувачами освіти на засадах довіри, 

партнерства і відкритого діалогу, співпраці між учителем і учнем та їх 

співтворчості. Вчителі школи створюють умови та надають можливості 

учням висловлювати і аргументувати свою думку, впроваджують в освітній 

процес особистісно орієнтоване навчання, яке спрямоване на вирішення 

завдань розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння 

самостійно вчитися. Для підвищення ефективності освітнього процесу 

вчителі школи намагаються тримати постійний діалог з батьками, оскільки 

конструктивне партнерство, доброзичливі взаємини, наявність зворотного 

зв’язку щодо успіхів дитини, її прогресу у навчанні, залучення батьків до 

життя класу і школи є запорукою якісного освітнього процесу. Підвищенню 

якості освітньої діяльності у закладі освіти сприяє співпраця між 

педагогічними працівниками через командну роботу, реалізацію спільних 

проектів, наставництва, що сприяє підвищенню мотивації та 

кваліфікаційного рівня педагогічних працівників школи. 

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості освіти. Для реалізації політики 



академічної доброчесності у школі розроблено та схвалено педагогічною 

радою Положення про академічну доброчесність та розміщено на шкільному 

сайті. У кожній класній кімнаті необхідно створити інформаційний куток для 

здобувачів освіти, із розміщенням  основних принципів  та норми  

дотримання академічної доброчесності. 

Під час провадження педагогічної та наукової( творчої) діяльності 

вчителі школи діють на засадах академічної доброчесності, інформують 

здобувачів освіти про правила дотримання академічної доброчесності, 

спонукають учнів до самостійної роботи, заохочують до висловлювання 

власних думок, намагаються уникати завдань, побудованих лише на 

відтворенні знань.  

Створення освітнього середовища для дітей з особливими освітніми 

потребами є невід’ємною частину роботи нашого закладу. 

У 2019-2020  навчальний рік у школі працювало  3 класи  –інклюзивних  

та 3 класи інтегрованого навчання – всього 6 дітей з особливими освітніми 

потребами. 

- 3 асистентів учителя з різним досвідом роботи. 

- Є облаштовані кабінети: психолога та ресурсна кімната.  

Складністю є робота вчителів-предметників у початковій школі, 

зокрема 2-Б, 4-Б, 3-Б класи  ( діти з різними нозологіями, але є учень з 

поведінковими проявами, який потребує надзвичайної уваги, що 

викликає занепокоєння); 

 Психолог школи використовує піскову терапію, арт-терапію, ігрові 

методики для роботи з дітьми; 

При планування Індивідуальної програми розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами розробляємо траєкторію розвитку кожного учня 

відповідно класів , у яких вони навчаються.  

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» від 14 лютого 2017 р. № 88 (Із змінами і доповненнями, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 

року № 863)за рахунок субвенції для цих класів створювалась матеріально-

технічна база для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.  У 

грудні  2019р. виділено коштів на суму – 30604 грн. 

Придбано:   

- Бігова доріжка 10000 грн. 

- Набір матів 7693 грн. 

- Еліптичний тренажер 6411 4 грн.  



- Ігровий комплекс 6500 грн. 

Передбачено (у серпні)  кошти на суму 14000грн. на корекційні засоби 

для дітей з ООП. 

 Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми 

потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до 

необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти. 

Проведено опитування батьків 2-Б, 3-Б, 4-Б класів, як інклюзивні: 2-Б 

(класний керівник Юхно Л.Я., асистент Ковальський В.В.); 3-Б ( класний 

керівник      Братчук Л.В., асистент Макарчук М.М.), 4-Б (класний керівник 

Гах Я.О., асистент Пригарська Н.А.). 

Моніторинг показав, що батьки учнів школи толерантно ставляться до 

дітей з особливими освітніми потребами і це формують у своїх дітей. Батьки 

дітей з особливими освітніми потребами не відчувають дискримінації у 

ставленні до їх дітей. 

Для створення освітнього середовища у школі створено команда 

супроводу, яка опікується проблемами адаптації дітей з особливими 

освітніми потребами в освітнє середовище: 

 Щорічно психолог школи проводить обстеження тривожності дітей, 

що розпочинають освітній процес у інклюзивних класах.   

 Проведення семінарів-практикумів з учителями-предметниками щодо 

форм і методів роботи з дітьми з ООП різних нозологій. 

 Обстеження дітей та спостереження за їх участю асистентами вчителів 

дає можливість надавати консультації предметникам  щодо форм 

роботи на уроці, зокрема проведено порівняння учнів, які перейдуть з 

початкової школи в основну, де зміняться вчителі, класні керівники. 

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці є одним 

із пріоритетних напрямків роботи. Однією з важливих умов для освітнього 

процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище. Територія закладу 

огороджена, відсутній доступ для стороннього автотранспорту та місця 

«схованок» – де учні можуть залишитися без нагляду дорослих. Спортивний 

та ігровий майданчики, навчальні зони -  безпечні для дітей та дорослих. 

Профілактична робота з попередження травматизму на належному рівні. 

Учні та вчителі обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і 

дотримуються їх. Для цього проводився тиждень безпеки дорожнього руху, 

відпрацьовуються дії у разі надзвичайних ситуацій, запрошувалися 

спеціалісти, для бесід з учнями, систематично проводяться інструктажі, 

тощо. Педагогічний колектив школи обізнаний з алгоритмом дій у разі 

нещасного випадку чи у разі погіршення стану здоров’я учнів (відповідно 



наказу Міністерства освіти та науки від 16.05.2019 № 659 «Про затвердження 

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із 

здобувачами освіти під час освітнього процесу».        

Під час навчально-виховного процесу за 2019-2020 н.р. було  

зареєстровано  один  нещасний випадок з учнем 6-Б класу Сохацьким Іллею, 

закритий перелом нижньої третини лівої променевої кістки зі зміщенням (акт 

№1 від 13.11.2019р.). 

Велика увага приділяється щодо дотримання санітарно-гігієнічного 

стану в закладі. Так, постійно в кабінетах дотримується температурний 

режим. Заклад забезпечений меблями, у тому числі різних ростових груп. 

Обладнання більшості навчальних кабінетів дозволяє гнучко 

використовувати простір під час освітнього процесу. Рівень освітлення 

відповідає нормативним вимогам. Необхідно зазначити, що вчителі 

проводять  профілактичну роботу щодо дотримання гігієнічних норм, бесіди 

з учнями щодо важливості дотримання таких норм, на уроках біології та 

основ здоров’я з питань гігієни проходить актуалізація знань, в класних 

кабінетах наявні інформаційні плакати. Обладнання  навчальних кабінетів 

гнучко використовувати простір під час освітнього процесу 

Більшість представників шкільної спільноти та гості школи зазначають, 

що в закладі перебувати комфортно. Простір організований доцільно, на ІІ 

поверсі –  лавочки для учнів та  рекреаційна зона для відпочинку з м’якими 

стільцями. За бажанням ініціативної групи – на сходових клітинах від І до ІІ 

поверху – були оформлені вислови, математичні формули,  тощо. Традиційно 

створюються тематичні фотозони, які є «родзинкою» нашої школи. Тішить 

око екологічна долина, яка в будь-яку пору року надзвичайно гарна. 

Навкруги школи – безліч клумб з квітами.  

Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та 

успішного навчання дітей. Школа, в якій дитина проводить більшу частину 

свого часу, має дбати про забезпечення умов для якісного і здорового 

харчування, а також формувати в учнів стійкі навички здорового харчування. 

В закладі належний матеріально-технічний стан харчо блоку та їдальні. У 

приміщенні де готується їжа та  їдальні дотримуються санітарно-гігієнічні 

вимоги. В їдальні розміщені примірники затвердженого меню. Медичною 

сестрою школи та адміністрацією ведеться щоденний контроль за фактичним  

виконанням меню, за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх 

зберігання, дотримання термінів реалізації, дотримання технології 

виготовлення страв, дотримання санітарно-протиепідемічного режиму на 

харчоблоці, проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками 

харчоблоку. Всього забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням 



близько 49,2% учнів. Відповідно до структури навчального року було 

організовано безкоштовне одноразове харчування для учнів 1-4 класів 

(200учнів) з розрахунку 8грн.,   наступних  категорії для учнів 1-11 класів: 

для 5 дітей з інвалідністю з розрахунку 10 грн.;  із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 8 дітей з розрахунку 10грн.; для 3 

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних 

класах з розрахунку 10 грн.;  для 4  учнів із малозабезпечених сімей з 

розрахунку 10 грн.; які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; для 24 учнів 

із сімей учасників операції об’єднаних сил (антитерористичної операції) з 

розрахунку 10 грн.; для 6 учнів закладів загальної середньої освіти, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції на територію м. Нововолинська з 

розрахунку 10 грн.  

Велику увагу класні керівники, вчителі-предметники та психологічна 

служба школи приділяють попередженню дискримінацій, насилля в 

учнівському середовищі, навичкам безпечної поведінки в Інтернеті. 

 Педагоги  школи активно долучилися до проведення тижня протидії 

булінгу, який проходив у навчальних закладах України  з 16.09 по 

20.09.2019р. Класними керівниками, психологом школи були проведені 

виховні години, тренінги, бесіди на дану тематику, а саме: тренінгове заняття 

«Профілактика булінгу в учнівському середовищі», година спілкування  

«Булінг «Мій світ без насильства»; міні-тренінг «Як навчити дітей безпечної 

поведінки в Інтернеті».  Учні  2-Б класу зустрілись з    представниками 

Нововолинського МВ ДРАЦС у Волинській області. Протягом тижня усі 

класи переглянули відеопрезентації «Булінг в школі. Як його розпізнати», 

«Кібербулінг або агресія в інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини», у 

школі діє консультативний пункт «Скринька довіри». 

      На батьківських зборах вчителі ознайомили батьків з нормативно-

правовою базою. Неодноразово школу відвідували фахівці, які в формі 

тренінгів, бесід, інтерактивних вправ навчали шкільну громаду протидіяти 

насиллю. Чудову добірку змістовних мультфільмів та відео про події з життя 

тих, хто відрізняється від більшості у спільноті, їхній емоційний стан та 

способи вирішення конфліктних ситуацій – запропонувала для перегляду та 

обговорення психолог школи. Усійчук О.П. постійно здійснює 

профілактичну роботу щодо попередження насилля в сім’ї, серед однолітків, 

з боку працівників школи під час навчального процесу, проводить тренінги з 

профілактики девіантної поведінки та розробила пам´ятки для батьків на 

теми «Мистецтво бути батьком», «Як протистояти тиску однолітків», «Як 



діяти у конфліктній ситуації», «Що таке насильство та як себе захистити?». З 

метою протидії жорстокості та насильства стосовно однолітків (булінгу) в 

навчальному закладі створена робоча група, проте за 2019-2020 н.р. не було 

жодного звернення ні зі сторони учнів, ні зі сторони батьків. 

Антибулінгова політика стосується кожного у закладі. На шкільному 

сайті оприлюднено План запобігання булінгу (цькуванню). 

         Формуванню в учнів юридичних знань для вирішення конкретних 

життєвих проблем, вихованню в дусі національних та демократичних 

цінностей сприяли вчитель правознавства Сачук Т.О. З 09 до 13 грудня 2019 

року в рамках Всеукраїнського тижня права проходила виставка плакатів «Я 

маю право на…» для учнів 10-11 класів, «Скажи насиллю – ні!» для учнів 4 

класів. Учні 10 класу провели інформаційні хвилинки про права людини в 

молодших класах.  За участю бібліотекаря школи Черкунової В.П. у 

молодших класах пройшли виховні години «Подорож по алеї правових 

знань». 

       Завдяки громадській активності колективу школи, ключові 

компетентності впроваджуються через загальношкільні проекти. Так, 

вихованці гуртка «Юні екологи» взяли участь у міському конкурсі проектів 

енергозбереження «Енергія і середовище», де зайняли І місце. Участь у 

цьому проекті реалізовує різноманітні активності у формальній та 

неформальній екологічній освіті та освіті для сталого розвитку (збирання 

вторинної сировини, створення ящиків для сортування сміття, виставка 

виробів апсайклінгу тощо). Цьогоріч ГОДИНУ ЗЕМЛІ – найбільшу світову 

ініціативу на підтримку збереження Планети та сталого використання її 

ресурсів  провели онлайн. Година Землі, як і раніше, – символічне вимкнення 

на одну годину зайвого освітлення та електроприладів, час для відчуття себе 

дітьми цієї неймовірної Планети. Але, головне - це імпульс для розвитку, 

освіти та осмислення звичок  власних, родини, компанії та цілої країни 

заради життя в гармонії з природою.  

     Одне з основних напрямків роботи школи – виховання свідомого 

громадянина, патріота своєї держави. Національно-патріотичний аспект 

виховної роботи у школі реалізовується шляхом проведення тематичних 

виховних годин, бесід, годин спілкування, присвячених державній символіці, 

вшануванню пам’яті видатних українських політичних діячів, письменників, 

діячів культури. Учні школи взяли  активну участь у різноманітних міських 

конкурсах, серед яких конкурс з української мови ім. П.Яцика; міський 

конкурс знавців української мови імені Т.Г.Шевченка. До Дня української 

писемності та мови учні 5-11 класів взяли участь у флеш-мобі «Я розмовляю 

українською», учні та педагоги долучилися до написання Всеукраїнського 



радіодиктанту національної гідності. У міському фестивалі козацької, 

повстанської, сучасної пісні про захисників України   «Пісенна подорож 

«Слава Україні!» колектив «Розмай» зайняв ІІІ місце, та був відзначений 

грамотою управління освіти. До Всесвітнього дня Миру у школі було 

організовано  флеш-моб «Я – за мир в Україні», конкурс-виставку 

«Паперовий голуб миру» серед учнів 6-11 класів.  У школі пройшов конкурс 

патріотичної пісні «Україна – це я!», у якому взяли участь учні 5-11 класів, 

перемогу здобули учні 5-Б класу. 

   У школі було проведено літературно-мистецьку композицію «На вікні 

свіча горіла…» для учнів 4-11класів, приурочена Дню пам'яті жертв 

Голодомору 1932-1933 років. Класними керівниками Власюк Л.С., Шкірпан 

М.Г., Романюк С.В.  проведені виховні години з даної теми. До Дня Гідності 

та Свободи пройшов Урок мужності біля стели Героїв Небесної  Сотні 

«Свобода понад усе!» у 8-Б та 10 класах, години спілкування у 5-11 класах. 

    У міському конкурсі колядок і щедрівок «Ой, радуйся, земле!»  

колектив «Розмай» гідно представив школу і був нагороджений грамотою 

виконавчого комітету Нововолинського  міського управління освіти за 

патріотизм та збереження традицій і звичаїв. До Дня Соборності України в 

школі проходила фотовиставка «Україна – це ми!», а також  була проведена 

лінійка «Соборна моя Україна». Педагоги та учні школи взяли участь у 

міських заходах, приурочених цій події.  

Шкільна родина завжди долучається до нових ініціатив українського 

суспільства. Учні школи приєдналися до Всеукраїнського флешмобу, що 

проходить у соціальних мережах «Зроби фото з хусткою». Захід покликаний 

об’єднати жінок різного віку, національностей та соціального статусу.  

Віддаючи шану українському козацтву,  у школі пройшли змагання між 

учнями 1-4 класів «Наші хлопці – наша гордість!», а у 5-Б класі виховна 

година «Де козак, там і слава!». П'ятикласники розповідали про історію 

виникнення козацтва, їх значення у будуванні нашої держави, ратні подвиги 

та місце у сучасному житті. Учні взяли участь у вікторині, помірялися 

силами у перетягуванні линви, спробували закинути м’яча у корзину та 

відгадували терміни, пов’язані із козацтвом, під час демонстрації пантоміми. 

Наприкінці заходу всі присутні переглянули найвідоміший у світі 

анімаційний фільм про козаків. 

         Одним із засад громадянського суспільства є волонтерство. Саме в 

цьому модулі активно співпрацюємо з недержавними структурами та 

організаціями.  Учнівська організація «Шкільний меридіан» активно долучає 



до благодійності шкільну родину. Так, цього річ учні школи підготували 

вітальні листівки з Миколаєм українським воїнам, було організовано акцію 

«Допоможи солдату!», під час якої зібрали продукти харчування, одяг, 

засоби гігієни і передали мужнім захисникам кордонів України через  

волонтера О. Ільницького. На підтримку дітей пільгових категорій населення 

школярі взяли участь у благодійній акції « Подаруй іграшку». 

У виховному стандарті шкільна культура –  дотримування  правил 

поведінки (правила класу), забезпечення дотримання етичних норм, розвитку   

естетичних смаків. У закладі  пройшли загальношкільні заходи: виставка 

«Осіння композиція», «Міс Осені 2020»,  «Конкурс козацької пісні», 

Новорічні ранки, святкування 60-річчя школи. Традиційно створювали 

тематичні фотозони (До Дня учителя, до ювілею школи, 8 Березня). 

      У школі учнівською організацією була організована фотовиставка  

«Моя батьківщина – Україна». Святкування Дня матері, Дня сім'ї та Дня 

вишиванки проходило в режимі онлайн, у День матері учні школи 

організували вітальний флеш-моб  для своїх матерів, на основі якого 

заступником директора з навчально-виховної роботи Павловською Т.П. був 

створений відеоролик і викладений на сайті школи та в соцмережі Facebook.. 

У День сім'ї  та у День вишиванки педагоги поділились світлинами своєї 

родини, педагог-організатор створила фотоколажі  і розмістила на сайті 

школи.  

      Фізичне вдосконалення й виховання потреби здорового способу життя 

- один із пріоритетних напрямків виховної роботи школи. Практикується 

обов’язкове проведення фізкультпауз, оздоровчих годин, проводяться 

спортивні свята, ігри, змагання. З 9 по 13 вересня в Україні проходив  

Олімпійський тиждень, в рамках якого  для учнів 8-11 класів був 

організований майстер-клас з фітнес-тренером Надією Самох.  Під час 

святкування 60-річчя школи із старшокласниками був проведений майстер-

клас з представником місцевого  фітнес-центру «Кузня тіла» (відповідальна 

Вихор І.В.). Учні молодших класів взяли участь у міських змаганнях «Веселі 

старти» під гаслом «Здорові діти – здорова нація», де посіли ІІ місце і 

нагороджені Грамотою Управління освіти. 

       У рамках тижня безпеки життєдіяльності у школі пройшло безліч 

заходів, а  саме: єдиний національний урок у 5-11 класах «Безпека на дорозі – 

безпека життя!», зустріч з випускником школи, студентом ЛьвДУВС 

Бутмерчуком М., представником Червоного Хреста Гайдик М.У., виховні 



години вулицями міста, де учні на практиці вивчали правила дорожнього 

руху. 

    Однією з проблем, яку колектив ставить на перше місце, є робота по 

боротьбі зі шкідливими звичками. У вересні 2019 року в рамках місячника 

основ безпеки життєдіяльності в школі проводились виховні заходи про 

шкідливість тютюнопаління та вживання алкоголю. Учні 5-11 класів взяли 

участь у виставці малюнків «Щоб не трапилось біди – пам'ятай про це 

завжди». Класні керівники проводили для учнів 1-11 класів профілактичні 

бесіди та інструктажі із записами в журналах інструктажів та класних 

журналах про правила користування газом та газовими приладами у побуті, 

протипожежні заходи, правила поведінки на льоду, безпечного поводження з 

невідомими речами, вибухонебезпечними речовинами,  правила поведінки 

біля ялинки (безпечне поводження з бенгальськими вогнями, пітардами). У 

школі було організовано тренування евакуації учнів школи  у випадку 

пожежі. 

Великого значення в сучасних умовах набуває виховний модуль – 

лідерство. Активні представники класних колективів задіяні в учнівському 

самоврядуванні. Найактивніше функціонує шкільний старостат на засіданнях  

якого розглядалися найактуальніші питання шкільного життя. Кожного 

місяця, а також по потребі, відбувалися засідання з керівниками шкільного 

парламенту. Така структура дає змогу  оперативно доводити до відома учнів, 

рішення учнівського комітету, організовувати будь-яку акцію, підбивати 

підсумки. Члени учнівського самоврядування - Гах Софія, Прокопюк Діана 

та  Поліщук Карина брали участь в роботі міської «Школи лідерів», де 

проходило навчання лідерських якостей. Слід відмітити, що дані школярі 

відвідували ці заняття не систематично, що відбилося на роботі шкільної 

учнівської організації. 

Досить складні умови для роботи закладу в період пандемії викликав 

необхідність аналізу ситуації. SWOT- аналіз  є універсальним методом, що 

використовується в процесі стратегічного планування діяльності будь-якої 

організації, у тому числі й закладу освіти. Його сутність полягає в розділенні 

факторів і явищ, що впливають на функціонування та розвиток закладу 

освіти, на  4 категорії: сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. Цей 

аналіз не містить усієї інформації для прийняття управлінських рішень, але 

дає змогу оцінити наявну ситуацію. 

SWOT-аналіз педагогів по роботі на дистанційному навчання 

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) 
- Вивчення нових 

онлайнінструментів; 

- Незалежність від часу; 

- Відсутність «домашнього» доступу до 

Інтернету; 

- Потреба в постійній умотивованій 



- Вільний графік роботи; 

- Можливість обирати власний темп 

роботи, повторюваність форм 

роботи; 

- Можливість допрацювати матеріал; 

- Перебування вдома у зручній та 

звичній обстановці; 

- Більше часу з сім’єю. 

самоосвітній діяльності; 

- Малорухливий, більш сидячий спосіб 

роботи; 

- Неможливість застосування набутого 

досвіду роботи; 

- Значне обмеження усного мовлення; 

- Складність контролю академічної 

доброчесності. 

Можливості (Оpportunities) Загрози (Threats) 
- трендові технології розширюють 

потенціал контенту; 

- стимулювання та мотивація 

педагогічних працівників щодо 

вдосконалення якості 

інформаційних матеріалів та 

освітніх послуг; 

- навчання впродовж усього життя; 

- Зниження ефективності освітньої 
діяльності через несвоєчасну та 

недостатню обізнаність послуг зв’язку 

та технічного забезпечення;  

-  Втрата висококваліфікованих та 

конкурентоспроможних кадрів через 

дистанцію у спілкуванні 

- Загроза здоров’ю від перевантаження 

 

SWOT-аналіз батьків по роботі на дистанційному навчання 

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) 
- Вивчення нових онлайнінструментів; 

- Незалежність від часу, можуть 

пізніше вста;вати 

- Вільний графік роботи; 

- Можливість обирати власний темп 

роботи; 

- Можливість доопрацювати матеріал 

зручний час, передивитись 

онлайнурок у будь-який час; 

- Перебування вдома у зручній та 

звичній обстановці; 

- Більше часу з сім’єю. 

- Відсутність «домашнього» доступу 

до Інтернету; 

- Потреба в постійному контролі та 

умотивованій діяльності; 

- Малорухливий, більш сидячий 

спосіб навчання; 

- Неможливість застосування 

набутого досвіду роботи в колективі; 

- Значне обмеження спілкування, 

замкнутий простір; 

- Складність контролю виконання 

завдань 

Можливості (Оpportunities) Загрози (Threats) 
- трендові технології розширюють 

потенціал контенту; 

- стимулювання до освоєння нового 

матеріалу самостійно; 

-  Є можливість освоєння нового; 

 

- Зниження ефективності освітньої 
діяльності через несвоєчасну та 

недостатню технічну забезпеченість; 

-  Втрата інтересу через дистанцію у 

спілкуванні 

- Загроза здоров’ю від постійного 

сидіння за монітором 

 

SWOT-аналіз учнів по роботі на дистанційному навчання 

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) 
- Вивчення нових онлайнінструментів; 

- Незалежність від часу; 

- Вільний графік роботи; 

- Можливість пізніше вставати; 

- Можливість допрацювати матеріал; 

- Перебування вдома у зручній та 

звичній обстановці; 

- Відсутність «домашнього» доступу 

до Інтернету; 

- Потреба в постійній умотивованій 

самоосвітній діяльності; 

- Відсутність спілкування; 

- Відсутність прямого контакту з 

учителем та однолітками 



- Більше часу з сім’єю. 

Можливості (Оpportunities) Загрози (Threats) 
- Робота з Інтернет-технологіями; 

- Навчання самостійного пошуку 

інформації 

- Формування самостійності та 

організованості. 

- Зниження ефективності освітньої 

діяльності через несвоєчасну та 

недостатню вмотивованість до 

навчання; 

- Втрата рівня навченості через 

прогалини під час попереднього 

навчання та через дистанцію у 

спілкуванні 

- Загроза психічному здоров’ю від 

перебування в закритому просторі 

 

Тільки в поєднанні спільних зусиль адміністрації школи, учнів, 

педагогів, батьків та громадян можливо досягнути очікуваних результатів.  

 Для учнів: оволодіння освітніми компетенціями на рівні 

Державних стандартів; формування інформативних і нормативних, 

інтелектуальних і комунікативних компетенцій; створення ситуації 

життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності; формування правової та 

громадянської свідомості; підвищення показників фізичного, психологічного 

стану здоров’я.  

 Для вчителів: підвищення рівня професійної компетентності 

педагогів; створення комфортних психолого-педагогічних умов для 

здійснення професійної діяльності; поліпшення матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу.  

 Для адміністрації: активізація діяльності всіх структур школи; 

упровадження ефективного управління; покращення статусу й  іміджу 

школи.  

 Для батьків: встановлення партнерських відносин між родинами 

учнів та педагогічними працівниками; створення умов для задоволення 

потреб щодо отримання якісної освіти дітьми; збереження та зміцнення 

здоров’я дітей.  

 Для громадськості: створення позитивного іміджу школи у 

соціумі; підвищення конкурентоспроможності серед ЗЗСО міста; збільшення 

уваги до вирішення проблем навчання і виховання. 

 Сподіваюсь, що використання запропонованих пріоритетних 

заходів сприятимуть розвитку компетентностей учнів, покращенню якості 

освіти; вмотивованості педагогічних працівників та розвитку нашої школи як 

сучасного закладу освіти.          

 

 



 

 


