
 

 

В 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив почав реалізацію  

проблемної  теми  школи «Формування здоров'язберігаючого середовища, що 

сприяє забезпеченню сучасної якості освіти, розвитку особистісного потенціалу 

учнів». 

Головною метою школи є створення умов та забезпечення реалізації 

права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Для 

забезпечення системності, контролю за здобуттям неповнолітніми повної 

загальної середньої освіти, впорядкованості, своєчасного і в повному обсязі 

обліку дітей і підлітків шкільного віку наказом по школі  призначаються 

уповноважені для виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей і підлітків 

віком від 5 до 18 років включно. Усього  таких дітей 1330, з  них шкільного віку 

- 1236 , не підлягають навчанню – 8 дітей. У школі згідно пунктів 13-15 

Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку ведеться встановлена 

документація. На початок 2016 - 2017 навчального року всі діти мікрорайону 

школи були охоплені навчанням. 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

Робочий навчальний план Житомирської загальноосвітньої школи І – III 

ступенів  № 14 на 2016-2017 навчальний рік погоджено  на спільному  засіданні 

Ради школи та педагогічної ради від  13 червня 2016 року (протокол № 16). 

Інваріантна складова реалізована у Робочих навчальних планах у повному  

обсязі  з  урахуванням  освітніх  потреб  учнів,  побажань  батьків, фахової  

підготовки педагогічних кадрів, матеріальної бази кабінетів. В школі 

функціонували класи: з українською мовою навчання, класи з українською  

мовою  навчання  з  вивченням  російської мови: 7-А, 8-А,Б, 9-А,  класи  з  

українською  мовою  навчання  з вивченням польської мови: 5 – А,Б, 7 - Б, 9 - Б. 

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо 

збереження й розвитку шкільної мережі 

Навчальний рік Кількість класів Кількість 

учнів 

Середня  

наповнюваність 1-4 5-9 10-11 

2013-2014 10 9 3 601 27,3 

2014-2015 10 10 2 645 27,8 

2015-2016 12 10 2 650 27,1 

2016-2017 13 10 2 670 26,8 

100% учнів старшої школи охоплені профільним навчанням: 10-А та 11-А 

класи - біолого-хімічний та історичний профіль. 

У 2016-2017  навчальному році в школі за індивідуальною формою 

навчалося  7  учнів  з 2 по 9 клас. Індивідуальні навчальні плани учнів, що 

навчаються індивідуально на дому або на базі школи, складені у відповідності 

до робочих навчальних планів школи. Розклад  навчальних  занять складено 

відповідно до педагогічного навантаження вчителів, обов’язково погоджено з 

батьками і враховано їх побажання. 

З учнями за індивідуальною формою навчання працювало 26 вчителів, 

57,7 % яких мають вищу кваліфікаційну категорію.Оцінювання навчальних 

досягнень учнів здійснено педагогічними працівниками відповідно до діючих 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 



 

 

Для забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного або 

розумового  розвитку, на  здобуття якісної освіти, інтеграції  їх  у  суспільство  

шляхом запровадження інклюзивного навчання у 2016-2017 навчальному році 

інклюзивне навчання було організовано для 10 учнів 1- 4 класів. До 02.09.2016 

року забезпечено психолого-педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами логопедом Якимчук Х.В. та психологами Грицюк Н.О., 

Драгою І.С., Петрученко М.В., Подорожньою Ю.П. 

На основі робочих планів розроблено та затверджено для кожного учня з 

особливими освітніми потребами індивідуальний робочий навчальний план з 

урахуванням висновку ОМППК. Оцінювання навчальних досягнень дітей з 

особливими освітніми потребами здійснювалося згідно з критеріями 

оцінювання навчальних досягнень та обсягом матеріалу, визначеним 

індивідуальною навчальною програмою. 

 

1.1.  Педагогічний моніторинг 

Кадрова політика  у 2016-2017 н.р. будувалась з урахуванням  

підвищених  професійних вимог  до  вчителя. 98% вчителів мають вищу освіту. 

У 2016-2017  навчальному році школа була забезпечена на 100% штатними 

працівниками. Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової 

освіти педпрацівників.  

Станом на 01 червня 2017 року у школі: 

Склад педагогічних працівників за віком (кількість чоловік) 

Рік Усього 

вчителів 

Розподіл за віком 

До 30 

років 

31-40 

років 

41-50 

років 

51-55 

років 

Понад 

55 років 

Пенсіо-

нери 

2014/2015 52 14 14 13 3 8 7 

2015/2016 54 13 12 12 6 11 8 

2016/2017 63 11 21 13 6 12 8 

Склад педагогічних працівників за стажем роботи 

Рік Усього 

вчителів 

Стаж  педагогів 

До 

3 років 

Від 3 

до 10 років 

Від 10  

до 20 років 

Від 20 років 

і більше 

2014/2015 52 8 9 17 18 

2015/2016 54 4 12 16 22 

2016/2017 63 4 16 15 29 

Розподіл  педагогічних працівників  за кваліфікаційними категоріями 

(у  %, по методичним комісіям) 

МК Вища І ІІ Спеціаліст 

Вчителів початкових класів 58,8 17,6 17,6 6,0 

Вчителів гуманітарного циклу 66,7 6,7 26,6 0 

Вчителів природничо-

математичного  та спортивно-

естетичного циклу 

53,3 19,9 13,3 13,3 

Серед вчителів І та вищої категорії: 

 - мають звання «Заслужений вчитель України»: Гвоздь С.П. (2,0%); 



 

 

- мають педагогічне  звання «вчитель-методист» (7 чоловік, 13,0%):   

Граф М.В., Єрмакова Н.О., Заболотна Т.В.,  Созикіна О. М., Шадурська  О.Ю., 

Шадурський С.Л., Шумило В.О.; 

- мають педагогічне  звання «старший учитель» (10 чоловік, 18,5%):  

Бабич Г. В., Кудревич О.П., Левкович Л.В., Мазко І.С.,  Осіпчук В.А, Погоруй 

Н.В., Цибенко Т.Л., Чайковська І. В.,  Шаматіна С. С., Шелудченко І.В.; 

- нагороджені знаком «Відмінник освіти України» (5 чоловік,  9,3%): 

Граф М.В., Заболотна Т.В., Мазко І.С., Созикіна О.М., Шадурська О. Ю. 

У 2016-2017 році було проведено атестацію 15 учителів школи. Курсова 

перепідготовка педагогічних працівників школи здійснювалася при 

Житомирському ОІППО та ЦППО Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. Івана Франка. 

Успішність методичної роботи школи забезпечувала методична рада 

школи. Особливу увагу члени методичної ради надавали інформаційно-

методичному забезпеченню навчально-виховного процесу. На допомогу 

вчителям видавалися методичні бюлетені («А я роблю це так»), методичні 

рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів, методичні рекомендації 

щодо викладання предметів.        

В 2016-2017 н. р. було організовано роботу 5 методичних комісій.  

МК Голова комісії           Проблемна тема 

Вчителів почат-

кових класів та 

вихователів 

ГПД 

Погоруй Н.В., 

вчитель почат-

кових класів, 

вищої категорії, 

старший учитель  

Створення навчально-виховного 

середовища для формування 

здоров’язберігаючої компетентності 

молодших школярів 

Вчителів 

гуманітарного 

циклу 

Комаровська Л.В., 

вчитель англійсь-

кої мови, вищої 

категорії 

Впровадження здоров’язбережувальної 

компетентності школяра засобами 

інноваційних навчальних технологій 

на уроках гуманітарного циклу 

Вчителів 

природничо-

математичного 

та спортивно-

естетичного 

циклу 

Юрчук Л.П., 

вчитель матема-

тики, вищої 

категорії 

Використання здоров’язберігаючих 

технологій на уроках природничо-

математичного та спортивно-

естетичного циклів з метою 

збереження здоров’я учнів як найвищої 

соціальної цінності 

Класних 

керівників  

1-11 класів 

Юхимчук А.В., 

вчитель географії, 

вищої категорії 

 

Виховна система школи, як середовище 

формування індивідуального 

здоров'язберігаючого освітнього 

простору 

Асистенти 

вчителів 

Грицюк Н.О., 

асистент вчителя 

Особливості роботи в інклюзивному 

класі з дітьми з різною нозологією 

Діяла школа молодого вчителя  «Професійна спрямованість особистості» 

(керівник: Граф М.В., вчитель української мови та літератури вищої категорії. 

вчитель-методист). 

      В  школі  діє  творча  група «Інтеграція знань про здоров’я, здоровий 

спосіб життя людини як засіб формування світогляду учнів», яку очолює 



 

 

Шумило В.О., вчитель початкових класів, вищої категорії. вчитель-методист. 

Методичні надбання педагогів були представлені на міській виставці 

«Освіта Житомирщини-2017» 

Вчитель Робота Диплом УО 

ЖМР 

Цибульська О.В. Використання історичних диктантів на 

уроках історії України (навчальний посібник) 

ІІ ступеня 

Кудревич О.П. Цікава математика 3 клас ІІ ступеня 

 

Погоруй Н.В. 

Дидактичні матеріали для організації роботи 

над словниковими словами у 3 класі 

І ступеня 

Асоціативний зв'язок та творче мислення в 

роботі над словниковими словами. 

Дидактичні матеріали. 3 клас 

Макєєва Ю.С. 

Подорожня Ю.П. 

Юрчук Н.М. 

Навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у ЗНЗ в умовах інклюзивного 

навчання 

 

Шелудченко І.В. 

Савитська І.О. 

Параметри в 5-8 класах (за новою програмою) ІІІ ступеня 

Робота вчителя початкових класів Глухової  В.І. «Інтегрований урок у 1 

класі» (математика, навчання грамоти, природознавство, образотворче 

мистецтво) надрукована  в науково-методичному журналі «Початкова школа» 

№11 за 2016 рік. 

 У міському конкурсі «Вчитель року – 2017» взяла  участь Жданова О.В., 

вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії.  

 

1.2. Моніторинг навчальних досягнень учнів 

За  підсумками  2016-2017   навчального  року  із 670 учнів 1 – 11 класів: 

83 учня 1-х класів – оцінені вербально; 540 учнів  2 – 11 класів – атестовані. 

Випущено з 9-го класу 59 учнів, з 11-го – 22 учня. 39 учнів  нагороджені  

Похвальними листами «За високі досягненні в навчанні»: 

Навчальні досягнення учнів за підсумками навчального року 

 Рівні навчальних досягнень учнів (%) 

початковий достатній та 

високий 

високий 
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Початкова школа (2-

4кл) 

5,0 2,2 4,5 47,5 29,3 52,5 6,6  9,8 12,1 

Основна школа 5,3 7,1 6,4 30,2 22,5 20,7 5,0 2,9 2,5 

Старша школа 2,0 1,8 - 17,0 33,9 34,2 4,8 10,7 7,3 

 4,1 3,7 5,5 31,6 28,6 35,8 5,5 7,8 7,3 

На кінець навчального 2016-2017 року в 1-4 класах навчається 343 учні, з 

них 32 мають  високий  рівень навчальних досягнень, що становить 9,3 % від 

загальної кількості учнів,137 учнів мають оцінки достатнього та високого рівня, 



 

 

це дорівнює 40,0%, на початковому рівні опанували програмовий матеріал 8 

учнів, що відповідає 2,3%.  

Середній бал навчальних досягнень учнів 2-4 класів: 
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І - - - - 7,9 7,5 6,9 7,8 7,0 7,2 7,4 

ІІ 8,2 7,8 7,9 7,7 7,6 7,9 6,9 7,9 7,0 6,5 7,5 

 

Предмет Зміни в показниках навчальних досягнень учнів 

з предметів в порівнянні 

з 2015-2016 навчальним роком 

1-3 б (%) 7-12 б (%) середній бал 

15/16 16/17 

Українська мова  +1,0 -3,3 7,5 7,1 

Літературне читання +1,5 -0,9 8,0 7,7 

Англійська мова -0,7 +7,7 7,7 7,5 

Математика +1,0 -2,9 7,2 7,0 

Природознавство - -14,3 7,9 7,9 

   7,7 7,4 

2016-2017 навчальний рік закінчили 327 учнів 5-11 класів. 10 учнів 

досягли високого рівня знань, що становить 3,1% від загальної кількості учнів, 

81 учень опанував навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях, що 

дорівнює 24,8 %. 21 учень закінчив навчальний рік з балами низького рівня, що 

відповідає 6,4%. 

Клас 2015-2016 н.р. Клас 2016-2017 н.р. 

Середній бал навчальних досягнень учнів 

  5А 8,2 

  5Б 8,1 

5А 6,9 6А 6,2 

5Б 8,2 6Б 7,6 

6А 7,4 7А 7,0 

6Б 7,6 7Б 7,4 

7А 7,1 8А 6,8 

7Б 7,6 8Б 7,3 

8А 5,8 9А 5,8 

8Б 7,4 9Б 7,3 

9А 6,5 10А 8,0 

9Б 7,0 

10А 8,2 11А 8,4 

11А 8,4   

 

 

 



 

 

Рейтинг  предметів гуманітарного циклу 

 
 

 

 

Рейтинг  предметів природничо-математичного циклу 
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Рейтинг  предметів спортивно-естетичного циклу 

 

 
Середній бал з  основних предметів  в 5-11-х класах 

 

 
 

1.3.Підсумки проведення ДПА 

1. Для випускників школи І ступеня була проведена ДПА (контрольна 

робота): 

- 16.05.2017 р. – з української мови; 

- 18.05.2017 р. – з літературного читання; 

- 23.05.2017 р. – з математики. 

 2. Для випускників школи ІІ ступеня була проведена ДПА: 

- 01.06.2017 р. – з української мови (диктант); 

- 06.06.2017 р. – з математики (письмово); 
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- 09.06.2017 р. – з української літератури (тестування). 

За даними аналізу робіт, успішність учнів 4-х класів з ДПА 

характеризується показниками: 

Клас Вчитель Рівень навчальних досягнень,% % 

7-12  

Серед. 

бал 1-3 б 4-6 б 7-9 б 10-12 б 

Українська мова 

4-А Левкович Л.В. - 15,0 48,0 37,0 85,0 8,6 

4-Б Костюк І.О. - 25,0  57,0  18,0 75,0 7,7 

4-В Поліщук Т.А. -  30,0  32,0  38,0 70,0 8,4 

 -  23,3  45,7  31,0 76,7 8,2 

Літературне читання 

4-А Левкович Л.В. -  8  37  55 92,0 9,0 

4-Б Костюк І.О. -  32  53  15 68,0 7,4 

4-В Поліщук Т.А.  3  27  50  20 70,0 7,3 

  1,0  22,3  46,7  30,0 76,7 7,9 

Математика 

4-А Левкович Л.В.  5,0  11,0  29,0  55,0 84,0 9,4 

4-Б Костюк І.О.  7,0  36,0  32,0  25,0 57,0 7,2 

4-В Поліщук Т.А.  13,0  21,0  29,0  37,0 66,0 7,9 

  8,3  22,7  30,0  39,0 69,0 8,2 

У порівнянні з минулими роками: 

Предмети % 7-12 б 

2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17 

Українська мова 86       87  55  76 76,7 

Літературне читання  92       91  93  86 76,7 

Математика 77       87  53  75 69,0 

 85,0 88,3 67,0 79,0 74,1 

 

 Державну підсумкову атестацію складали  58 учнів  9-х класів. 

За даними аналізу робіт, успішність випускників 9-х класів з ДПА 

характеризується показниками: 

Клас Вчитель Рівень навчальних досягнень,% % 

7-12  

Серед. 

бал 1-3 б 4-6 б 7-9 б 10-12 б 

Українська мова 

9-А Граф М.В.  16,7  30,0  40,0  13,3 53,3 6,3 

9-Б Мазко І.С.  7,1  21,1  39,3  21,4 65,3 7,0 

  11,9  25,6  39,7 17,4 59,3 6,7 

Українська література 

9-А Граф М.В.  30,0  23,3  16,7  30,0 46,7 6,6  

9-Б Мазко І.С.    7,1  42,0  35,7  14,3 50,0 7,3  

  18,5  32,6  26,2  22,2 48,4 7,0 

Математика 

9-А Савитська І.О. 23,3 40,1 33,3 3,3 36,9 5,4  

9-Б Мазко І.С. 7,1 46,5 35,7 10,7 46,4 6,5  



 

 

 15,2 43,3 34,5 7,0 41,7 6,0 

У порівнянні з минулими роками 

 % 1-3 б % 7-12 б 

 2014/15 2015/16  2016/17 2014/15 2015/16  2016/17 

Українська мова 14,3 14,4 11,9 26,2 57,0 59,3 

Українська література  14,3 2,0 18,5 26,2 53,8 48,4 

Математика 7,1 6,8 15,2 21,4 41,5 41,7 

 11,9 7,7 15,2 24,6 50,8 49,8 

 

Випускники 11-А класу були зареєстровані для проходження ДПА у 

формі ЗНО з: 

- української мови і літератури (українська мова); 

- математики  або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття); 

- навчального предмету за вибором випускника (математика, історія 

України, англійська мова, біологія, географія, хімія). 

Державну підсумкову атестацію з української  мови у формі ЗНО 

складали 22 учні (вчитель Граф М.В.): 

 Рівні навчальних досягнень учнів (кількість учнів) Середній 

бал 1-3 б 4-6 б 7-9 б 10-12 б 

За рік 5 (22,7%) 4 (18,2%) 9 (40,9%) 4 (18,2%) 6,7 

ДПА - 7 (31,8%) 8 (36,4%) 7 (31,8%) 8,0 

Історію України для складання ДПА/ЗНО обрали 20 учнів (вчитель 

Цибульська О.В.): 

 Рівні навчальних досягнень учнів (кількість учнів) Середній 

бал 1-3 б 4-6 б 7-9 б 10-12 б 

За рік 1(5%) 7(35%) 4(20%) 8(40%) 7,4 

ДПА - 9(45%) 6(30%) 5(25%) 7,6 

Сім  випускників  для складання ДПА/ЗНО обрали англійську мову.  

 Рівні навчальних досягнень учнів (%) Середній 

бал 1-3 б 4-6 б 7-9 б 10-12 б 

За рік 14,3 29,5 57,1 - 6,6 

ДПА - 57,1 28,6 14,3 6,4 

Троє  учнів обрали  ДПА/ЗНО з математики (вчитель Шелудченко І.В.). 

Середній бал за рік та за ДПА становить 5,3. 

Двоє учнів обрали ДПА/ЗНО з біології (вчитель Шадурський С.Л.). 

Середній бал за рік становить – 9, ДРА – 8. 

8 учнів обрали ДПА/ЗНО з географії (вчитель Юхимчук А.В.): 

 Рівні навчальних досягнень учні, % Середній 

бал 1-3 б 4-6 б 7-9 б 10-12 б 

За рік - 25,0 25,0 50,0 9,1 

ДПА - 25,0 62,5 12,5 7,3 

Четверо випускників 11-А класу складали ДПА/ЗНО з хімії (вчитель 

Осіпчук В.А.). Середній бал за рік становить – 9, ДРА – 8. 

 

 



 

 

Результати ЗНО: 

Рік 
Взяли 

участь 

не подо- 

лали поріг 

% учасників, які отримали відповідний 

результат за шкалою 100-200 балів 

[100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200] 

   Українська мова та література 

2017 22 0.00 18.18 13.64 22.73 31.82 13.64 

2016 33 3.03 18.18 30.30 6.06 21.21 21.21 

   Історія України 

2017 20 0.00 25.00 15.00 30.00 20.00 10.00 

2016 21 9.52 19.05 33.33 9.52 14.29 14.29 

   Англійська мова 

2017 10 0.00 40.00 20.00 20.00 10.00 10.00 

2016 7 42.86 28.57 0.00 14.29 14.29 0.00 

   Математика 

2017 5 20.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 

2016 17 11.76 17.65 17.65 17.65 35.29 0.00 

   Хімія 

2017 5 0.00 0.00 20.00 20.00 40.00 20.00 

2016 10 10.00 0.00 10.00 0.00 50.00 30.00 

   Біологія 

2017 6 0.00 0.00 33.33 33.33 16.67 16.67 

2016 18 5.56 38.89 5.56 11.11 33.33 5.56 

   Географія 

2017 12 0.00 8.33 16.67 41.67 16.67 16.67 

2016 10 0.00 20.00 40.00 20.00 0.00 20.00 

 

1.4. Робота з обдарованими учнями 

Розвиток  високотехнологічного  інформаційного суспільства стимулює 

розвиток  різноманітних  форм   позакласної   та  навчальної роботи з 

учнівською молоддю.  

І-й етап олімпіад пройшов організовано, в ньому взяли участь 63 учні 6-

11 класів. Найактивнішими були 28 учнів 8-11 класів. За підсумками ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з базових предметів учні школи посіли: 

Предмет Клас Учень Місце Вчитель 

Польська мова 9Б  ІІІ Гвоздь Н.В. 

Російська мова 9А  ІІІ Цибенко Т.Л. 

10А  ІІІ 

Історія 9Б  ІІІ Ангеловська Л.Я. 



 

 

10А  ІІІ Рубан А.П. 

11А  ІІІ Цибульська О.В. 

Право 9Б  ІІ Ангеловська Л.Я. 

10А  ІІ 

Математика 8Б  ІІІ Савитська І.О. 

Фізика 8Б  ІІІ Башинська К.М. 

Біологія 11А  ІІ Шадурський С.Л. 

Хімія 8Б  ІІ Осіпчук В.А. 

9Б  ІІІ 

Географія 10А  ІІІ Юхимчук А.В. 

За підсумками ІІ етапу олімпіад, в порівнянні з 2015-2016 навчальним 

роком кількість призових місць (1-3) збільшилась на 3. 

Назва заходу Прізвище, ім’я 

учня 

Клас Місце Вчитель 

Міський етап конкурсу 

«Космічні фантазії» 

 11А І Мариневич О.М., 

керівник гуртка 

 
Міський етап конкурсу 

«Паперовий світ» 

 11А І 

 5А ІІ 

Міський етап конкурсу 

«Щоб світилась 

писанка» 

 11А І 

Міський етап конкурсу 

«Світ очима дітей» 

 8Б ІІІ Дьоміна Т.В., 

вчитель праці 

Міський етап  

заочного конкурсу 

юних Фотоаматорів 

«Моя Україна» 

 3-А 

  6-Б 

11-А 

ІІІ 

І 

І 

 

            - 

ІІ тур фізкультурно-

патріотичного 

фестивалю школярів 

«Козацький гарт» 

12 учасників ІІІ Гвоздь С.П., 

вчитель 

фізкультури 

Міський огляд-конкурс 

екологічного 

спрямування «Земля-

наш спільний дім» 

6 учасників ІІ Юхимчук А.В., 

вчитель географії, 

Осіпчук В.А., 

вчитель хімії 

 

1.5. Моніторинг виховної роботи 

У 2016-2017 навчальному році виховна діяльність  проводилась згідно 

«Основних орієнтирі виховання учнів 1-11класів» та була спрямована на 

реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

державних національних програм та шкільної проблемної теми: «Виховна 

система школи, як середовище формування індивідуального здоров’язбе-

рігаючого освітнього простору».  

Методичну комісію класних керівників очолює Юхимчук А.В., вчитель 



 

 

географії, класний керівник 7-Б класу.  Протягом навчального року виховна 

робота проводилась відповідно до річного плану роботи школи. Всі принципи 

виховання мали відображення в планах виховної роботи класних керівників 1-

11 класів. 

Аналіз відвіданих адміністрацією виховних заходів показав, що виховна 

робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології 

виховання учнів. 

У школі протягом 2016-2017 навчального року проведено: 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

День партизанської 

слави  (22.09) 

- Інформаційні години « Партизани Житомирщини» 

- Книжкова виставка «Стежками партизанської слави» 

- Урок мужності «Хай вічно горить вогонь пам’яті» 

- Відкритий виховний захід «Історичними стежками 

  Житомирщини» (7-А клас, класний керівник 

  Будзинська Г.Л.) 

До 75-ої річниці 

трагічних подій 

Бабиного Яру (29.09) 

- Урок пам’яті трагедії Бабиного Яру 

Свято українського 

козацтва (10-13.10) 

- Класні години «Ми діти козацького роду (1-6 класи), 

  «Козак  Вітчизни захисник» (7-11 класи) 

- Народні  ігри  «Гей,  ви,  хлопці  славні  запорожці» 

  серед  учнів  4-х  класів 

- Літературно-історична композиція «Тої слави 

  козацької повік не забудем» (8-Б, класний керівник 

  Цибенко Т.Л.) 

Тиждень національ-

но-патріотичного 

виховання (31.10-

04.11) 

- Години спілкування «Що означає бути патріотом?» 

- Конкурс малюнків «Моя Україна – найкраща країна» 

- Урок мужності «Герої нашого часу – патріоти 

   України» 

- Відкрита виховна година «Моя мала Батьківщина»   

  (3-А, класний керівник Кудревич О.П.) 

День Гідності та 

Свободи (21.11) 

- Тематична виставка «Пам’ять про героїв стукає в 

   наші серця» 

- Виховна година «Моя Україна – вільна держава» 

- Конкурс малюнків «З любов’ю до України» 

Місячник з оборон-

но-масової роботи  

(07.11 – 07.12) 

 

- Книжкова виставка «Збройні сили України на захисті 

  держави» 

- Уроки мужності «Що означає бути патріотом?», «З 

  чого починається Вітчизна?», «Захист Вітчизни – 

   почесний обов’язок» (1-11 класи) 

- Конкурс малюнків «Україна – Єдина країна» 

- Зустріч із воїном АТО (Артьомовим Сергієм 

  Миколайовичем) 

- Відкритий захід «Діти єднають Україну» у  2-А класі 

  (класний керівник Глухова Валентина Іванівна) 

- Зустріч із військовослужбовцем 95-ї аеромобільної 



 

 

  бригади Гайдамакою Максимом Петровичем 

Тиждень громадянс-

кого виховання 

«Будьмо гідними 

називати себе 

українцями»  

(16-20.01) 

- Виховні години «Краса і велич символів держави»  

  (1-4 класи) 

- Бесіда –роздум «За що шанують українців»(5-7класи) 

- Диспут «Що є ідеалом сучасної молодої  людини – 

  громадянина ?» (10-11 класи, вчитель історії 

 Цибульська О.В.) 

День Соборності 

України (20.01) 

 

- Виховні години «Ти для мене єдина, Україно моя»  

  (1-4 класи); «Моя Україна – вільна держава, я з нею  

  пов’язую долю свою» (5-11 класи) 

- Конкурс малюнків «Я малюю Україну» (1-3 класи) 

День Пам’яті жертв 

Голокосту (27.01) 

- Інформаційні години «Голокост – лихо століття»  

  (1-11 класи) 

День пам’яті Героїв 

Крут (30.01) 

- Уроки мужності «Крути – символ Українського  

   патріотизму» (1-11 класи) 

День вшанування 

учасників бойових 

дій на території 

інших держав (15.02) 

- Інформаційні години «Ми славимо мужність і подвиг  

  ваш» (1-4 класи); 

- Години спілкування: «І пам'ять ожива вогнем пекучих 

  ран» (5-11 класи) 

День пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 

(20.02) 

- Конкурс малюнків «Народ мій є, народ мій завжди  

  буде» 

- Тематична година «Небесна сотня – безневинна  

  жертва» (1-4 класи); 

- Виховний захід «Пам’яті Небесної Сотні» (6-7 класи) 

- Перегляд документального фільму «Зима, що нас  

  змінила» (8-11 класи) 

- Уроки мужності «Україна у кожного в серці» (1- 

  11класи) 

- Зустріч із військовослужбовцем, сержантом 95- 

  аеромобільної бригади Злотником Андрієм  

  Олексійовичем 

Місячник з 

національно-

патріотичного 

виховання (10.04-

10.05) 

- Виставка дитячих малюнків «Світ без війни» 

- Акція «Ветеран живе поруч» 

- Уроки мужності: «Мужність і відвага крізь 

  покоління» (1-4класи), «Україна у Другій світовій  

  війні. Життя і долі» (5-8класи), «Кривава ціна миру в 

  Європі 45-го та сьогодні» (9-11класи) 

- Інформаційні години «Пам’ятаємо про минуле – 

  дбаємо про майбутнє» 

- Зустріч із учасниками АТО Волинцем Русланом 

  Валентиновичем (4-6 класи) 

 - Зустріч із учасником АТО Артемовим С.А. (9-11 

  класи) 

- Впорядкування волонтерами могил на Смолянському 

  кладовищі 

- Участь у міських заходах до Дня пам’яті та 



 

 

   примирення (9-А клас) 

Виховання в учнів любові до рідної мови, підвищенню мовної культури, 

формуванню національної гідності, сприяв шкільний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика в якому взяли участь учні 4-11 класів. 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва 

Інсценізації 

улюблених 

казок   

Найкращими були виступи учнів 1-А класу (класний керівник 

Жданова О.В.), 1-В класу (класний керівник Левченко А.В.), 

2-А класу (класний керівник Глухова В.І.). Не взяли участі 

учні 1-Б класу (класний керівник Тарасюк Т. О.) 

Конкурс 

«Свято квітів» 

Серед учнів 5-6 класів було проведено конкурсНайкращими 

були виступи класних колективів 5-Б класу (класний керівник 

Осіпчук В.А) та  6-Б класу (класний керівник  Юрчук Л.П.). 

Ціннісне ставлення до природи 

Виставка 

поробок з 

природного 

матеріалу «Мій 

рідний край, 

моя земля» 

(вересень 

2016р.) 

Було представлено 79 робіт. Естетично виділялися роботи: 

- українська народна вишивка «Родинний оберіг» (робота 

  учениці 9-Б класу Хропонюк Марини «Українські соняхи»); 

- вироби з природничого матеріалу (робота учнів 5-Б класу 

   Корчемної Софії та Корчемного Микити «Острів вулканів»); 

- вироби з деревини (робота учениці 8-А класу Примак 

  Карини «Чайний будиночок») 

- м’яка іграшка (робота  учениці 6-Б класу Кудрявцевої Анни 

  «Їжак і заяць»).  

Цінінсне ставлення до природи 

Декада 

екологічного 

виховання  

(10-14.04.) 

- акція «Зелений паросток надії» (озеленення класів, 

благоустрій подвір’я школи, операція «Посади дерево»)  

- «День довкілля»  

- Виховний захід «Ми люди, поки є природа» 

- Години спілкування: «Я – маленька частиночка природи» (1- 

   4 класи);  

- Виховні години «Світ про який я мрію» (5-7 класи) 

- Конкурс екологічної агітбригади «Земля – наш спільний 

  дім».Шкільна команда «Діти Житомира» (керівник Юхимчук 

  А.В.)  у міському  огляді-конкурсі  екологічного  

  спрямування «Земля – наш спільний дім» посіла ІІ місце.   

Педагогічний колектив озброює учнів знаннями про шкідливість 

алкоголю і наркоманії, тютюнопаління, про пагубні наслідки їх вживання. Учні 

7-11 класів прослухали цикл лекцій фонду «АСЕТ», «Місія в Україну», 

обласного наркологічного диспансеру,  

Серед учнів 9-11 класів проведено ряд тренінгів «За здоровий спосіб 

життя». В березні  2017 року був проведений тренінг для учнів 10-А класу 

«Наслідки ранніх статевих відносин», диспут для учнів 8-11 класів «Толерантне 

ставлення до ВІЛ-інфікованих, з переглядом фільму та конкурсом колажів на 

тематику СНІДу. 

В рамках Всесвітнього дгя здоров’я (07 квітня 2017 року) проведено 

спортивне свято «Зростаймо здоровими» (4 класи), конкурс соціального 

плаката «Життя-краса, милуйся нею» (8-10класи). 



 

 

Не менш важливу роль відіграє тиждень профорієнтація учнів (23-27.01), 

метою якої є формування творчості, працелюбної особистості, що володіє 

певним умінням та навичками, професійною майстерністю. Протягом тижня 

відбулися: виставка малюнків «Усі професії потрібні, усі професії важливі» (1-4 

класи), виховні години «Скільки у світі є професії?» (5-8 класи), година 

спілкування «Що я знаю про майбутню професію» (9-11 класи). 

На базі школи діє 11 гуртків та спортивних секцій, в роботі яких задіяно 

165 учнів, що становить 26,0 % від усієї кількості школярів. 

 

1.5. Превентивне виховання школярів 

З метою впровадження в життя положень Національної програми 

правової освіти, формування високого рівня правосвідомості та правової 

культури, профілактики негативних явищ у шкільному середовищі проведено: 

Декада 

правового 

виховання  

(03.10-07.10) 

- виховні години: «В країну прав» (1-4 класи); «Сторінками 

Загальної Декларації прав людини» (5-6 класи);  

- Всеукраїнський урок «Права людини» (7-9 клас), «Моральні  

  переконання та вчинки в житті нашого колективу» (10-11 

класи) 

День правових 

знань (09.12) 

- усний журнал «Світова  книга прав дитини» (1-4 класи); 

- година спілкування «Правила та закон у твоєму житті» (5-8 

класи);  

- круглий стіл «Знаємо свої права, виконуємо свої  обов’язки»  

  (9-11 класи) 

День боротьби з 

палінням (14.11) 

- година спілкування «Що я знаю про шкідливі звички»  (1-5 

класи); 

- гра з елементами тренінгу «Палити чи ні?» (7-8 класи); 

- анкетування учнів 9-11 класів «Пагубний вплив паління та 

його наслідки» 

День боротьби 

зі СНІДом 

(01.12) 

- відео-тренінг «СНІД і ми: попереджений, значить  

озброєний»  (8 класи); «Твоє життя – твій вибір» (6-8  класи);  

- конкурс малюнків «СНІД – загроза людства» (4-7 класи) 

Міжнародний 

день людей з 

особливими 

потребами 

(02.12) 

- урок доброти для учнів початкової школи «Дивіться на  нас 

як на рівних» (2 класи);  

- години спілкування «Поважай тих, хто поруч» (1-5  класи); 

  «Милосердя і любов  ближнього» (6-11 класи);  

- акція «Ми – рівні» 

В школі діє рада профілактики, ведеться чіткий облік відвідування 

учнями навчальних занять. Класні керівники 1-11 класів щодня заповнюють 

Журнал контролю відвідування навчальних занять учнями. Щотижнево 

заступником диреткора з навчлаьно-виховної роботи Чайковською І.В. 

підводяться підсумки пропусків уроків, що дає змогу визначити причину 

пропусків  навчальних  занять учнями, виявляти учнів, які пропускають уроки 

без поважних причин.   

На кінець навчального року на внутрішкільному профілактичному обліку  

знаходиться  5 учнів. 

Соціальний педагог Подорожня Ю.П. тісно співпрацює з сім’ями які 



 

 

опинилися у складних життєвих обставинах   

Педагогічний колектив школи сівпрацює з представниками кримінальної 

міліції у справах дітей, службою у справах дітей Житомирської міської ради, 

благодійними організаціями «АСЕТ» та ін. 

Представниками вищезазначених організацій було проведено: 

Організація Захід  Дата  

Житомирський 

відділ поліції 

ГУНП в 

Житомирській 

області  

Бесіда: «Кримінальна та адміністративна 

відповідальність неповнолітніх (8 класи) (Гуменюк 

П.П.) 

28.09.16  

Бесіда: «Відповідальність неповнолітніх за скоєння 

правопорушень» (10-А клас)  (Гуменюк П.П.) 

03.11.16  

Бесіда: «Адміністративна відповідальність неповно-

літніх»  (Гуменюк П.П.) 

17.11.16  

ССД ЖМР Бесіда з учнями «групи ризику» на тему: 

«Профілактика правопорушень»  (Жалюк В.С.) 

20.10.16  

ВБО «АСЕТ» Лекція  для батьків «Особливості підліткового віку» 21.09.16 

Тренінгове заняття «Профілактика ВІЛ/СНІДу» (8 

класи) 

01.12.16  

15.12.16  

Тренінгове заняття «Профілактика шкідливих 

звичок» (8 класи) 

06.10.16  

Тренінгове заняття «Профілактика насильства в 

молодіжному середовищі» (8 класи) 

10.11.16  

24.11.16  

Тренінгове заняття «Основи безпеки в Інтернеті» (8 

класи) 

13.10.16  

17.10.16  

Тренінгове заняття  «Основи репродуктивного 

здоров’я підлітків» (8 класи) 

12.04.17  

27.04.17  

Тренінгове заняття «Основи побудови здорових 

стосунків у сім’ї» (8 класи) 

21.04.16  

22.04.16 

Центр  

правової 

допомоги  

Відвідування  Центру безоплатної вторинної 

правової допомоги, інформаційне повідом-лення: 

«Основи функціонування системи Безоплатної 

вторинної правової допомоги» (9-Б клас) 

08.12.16  

 

Червоний 

Хрест 

Проведення заняття по першій домедичної 

допомоги (6 класи) 

15.11.16  

ВБО «Місія  

в Україну» 

Лекція для учнів 9, 11-х класів «Профілактика 

ризикованої поведінки серед молоді. Секс та вільні 

сексуальні  стосунки, їх причини та наслідки» 

02.03.17  

13.03.17  

26.04.17  

Лекція для учнів 9-х класів «Внутрішньоутробний 

розвиток дитини. Аборти і їх наслідки» 

09.03.17  

05.04.17  

 

ІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ Й 

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВЯ УЧНІВ І ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ 

Відповідно соціальному паспорту в школі навчаються: 6 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку; 18 

дітей-напівсиріт; 20 дітей з інвалідністю; 5 дітей виховуються одинокими 



 

 

матерями;  21  багатодітна родина (99 дітей, 53 з яких навчаються в ЗОШ 14); 1 

дитина батьк якої загинув при виконанні службових обов’язків; 29 дітей батьки, 

яких перебували чи перебувають у зоні АТО;  13 дітей із 9 малозабезпечених 

сімей; в складних життєвих обставинах знаходяться 2 родини.  

Робота щодо забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із 

малозабезпечених сімей і учнів із соціально вразливих категорій ведеться 

спільно з опікунами й батьками.  

Переважну більшість травм  учні  отримують внаслідок порушення ними 

правил безпечної поведінки. Така  кількість  випадків травматизму свідчить про 

недостатню роботу педагогічного колективу по виробленню в учнів стійких 

знань з безпеки життєдіяльності, послаблення роз’яснювально-профілактичної 

роботи серед учнівської молоді та батьківської громадськості.  

 
Перевірки питань з охорони праці здійснювалися відповідно плану 

роботи.  

У 2016 – 2017 навчальному році у школі функціонували медичний пункт 

та стоматологічний кабінет. Медичний нагляд за учнями забезпечували  

медична сестра Карплюк С.В. 

Серед учнів 2-11 класів підлягало медичному огляду 577  дитини (127- 

комплексному, 429- педіатричному). В 2016-2017 навчальному році в 

порівнянні з 2015-2016 навчальним роком у 2-11 класах: 

 2015/16  2016/17  +,-  % 

Гармонійний розвиток 94,2% 94,0% -0,2 

Надлишок ваги 4,3% 10,9% +6,6 

Із загальним фізичним  недорозвиненням 1,3% 0,5% -0,8 

Основна медична група 53,2% 47,4% -5,8 

Підготовча медична група 39,4% 46,4% +7,0 

Спеціальна медична група 7,4% 6,2% -1,2 

І група здоров’я  23,5% 25,9% +2,4 

ІI група здоров’я 71,3% 68,6% -2,7 

ІII група здоров’я 4,2% 3,9% -0,3 

ІV група здоров’я 1,0% 1,6% +0,6 

Педагогічні працівники школи та сестра медична Карплюк С.В. 

здійснюють медико-педагогічний контроль відповідно до додатку 1 Положення  

про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Харчування учнів в школі забезпечується приватним підприємцем 

Підкаура В.В., яка керується вимогами санітарного законодавства. Харчування 
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дітей організовується у відповідності до примірного двотижневого меню. 

Харчування учнів, які відвідують групи продовженого дня, за рахунок коштів 

батьків здійснювалося із розрахунку 24 грн. 30 коп. в день, із них 15 грн. 40 

коп. - обід, 4,00 грн. - підвечірок. 

Безкоштовним харчуванням (сніданками) були охоплені всі учні 1-4 

класів школи – 343 учня (100%). Згідно з відповідними документами, що наявні 

у школі, безкоштовними обідами забезпечувалися діти пільгових категорій 1-11 

класів ЗНЗ. 

За кошти батьків було організовано та забезпечено харчування дітей, які 

перебувають у групах продовженого дня. В середньому охоплено гарячим 

харчуванням дітей на ГПД (середній показник вересень-травень) – 75. 

За результатами медогляду 2016 року створено банк даних дітей, які 

потребують дієтичного харчування. Станом на травень 2017 року організовано 

дієтхарчування за відповідним меню 5 учням зазначеної категорії.  

У школі на початку навчального року організовано питний режим. В 

обідній залі встановлено бачок з охолодженою кип’яченою водою.  

У школі розроблено та затверджено директором школи ряд заходів щодо 

організації харчування. 

 

ІІІ. АНАЛІЗ РОБОТИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛГІЧНОЇ СЛУЖБИ  

У вирішенні актуальних проблем сучасної освіти суттєву  роль відіграє 

система соціально-психологічного супроводу діяльності навчального закладу. 

До складу соціально-психологічної служби школи входить практичний 

психолог – Драга Ірина Степанівна, спеціаліст І категорії (0,75 ст) та 

соціальний педагог –  Подорожня Юлія Петрівна,  спеціаліст І категорії (0,75 

ст). 

Практичний психолог школи Драга І.С. в 2016-2017 навчальному році 

працювала над темою «Соціально-психологічний супровід дітей 1-х класах в 

умовах формування здоров’язберігаючого середовища навчально-виховного 

процесу».  

В 2016-2017 навчальному році соціальний педагог Подорожня Ю.П. 

закінчила вивчення проблемної  темою  «Формування навичок здорового 

способу життя в учнів школи та профілактика ВІЛ/СНІДу». Досвід роботи з 

вивчення проблемної теми узагальнила в методичних рекомендаціях «Крок за 

кроком формуємо здорову особистість». 

Соціальним педагогом  Подорожнюю Ю.П. та практичним психологом 

Драгою І.С. проведено: 

Функції та основні види робіт Охоплено осіб 

Психодіагностика індивідуальна 

а) учнів (всього): 46 

б) педпрацівників; - 

в) батьків / опікунів. 3 

Психодіагностика групова 

а) учнів (всього): 1803 

б) педпрацівників; 96 

в) батьків / опікунів. 321 



 

 

Консультування  індивідуальне 

а) учнів (всього): 66 

б) педпрацівників; 52 

в) батьків / опікунів. 55 

Консультування групове 

а) учнів (всього): 135 

б) педпрацівників; 144 

в) батьків / опікунів. 44 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота індивідуальна з учнями 

а) учнів (всього): 50 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота групова робота 

а) учнів (всього): 831 

Проведення ділових ігор, інтерактивних занять, тренінг для 

а) педпрацівників; 137 

б) батьків / опікунів. 112 

Просвіта, виступ перед 

а) учнями; 1252 

б) педпрацівників; 101 

в) батьків / опікунів; 202 

Практичний психолог Драга І.С., соціальний педагог Подорожня Ю.П. 

виступали: 

- на педрадах, педсемінарах, на МО класних керівників, вчителів-

предметників: «Особливості оформлення соціального паспорту класу», 

«Підсумки правовиховної роботи за 2015-2016 навчальний рік», «Особливості 

адаптації учнів 1,5,10-х класів до навчання в школі», «Роль громадськості у 

становленні особистості школяра», «Здоров'я нації – основа культури 

суспільства», «Шляхи запобігання виникнення синдрому емоційного 

вигорання», «Здоровязберігаюче середовище у школі очима учнів», 

«Педагогічний такт. Конфлікти з учнями, їх причини», «Психологічні 

компетентності вчителя початкових класів у роботі з проявами дитячої 

агресивності», «Створення і підтримка сприятливих психологічних умов на 

уроці щодо забезпечення повноцінного й особистісного розвитку кожного 

учня»,  «Рекомендації для педагогів щодо попередження насильства в сім'ях та 

класних колективах, профілактика суїцидальних ігор неповнолітніх». 

-  на батьківських зборах: «Формування навичок здорового покоління», 

«Соціальний паспорт школи, соціальний захист учнів», «Першочергова потреба 

учня – знання», «Роль батьків у формуванні здорового способу життя, 

відвідування спортивних секцій», «Правова відповідальність батьків за 

виховання дітей», «Особливості та профілактика Інтернет-залежності, 

профілактика гри «Собачий кайф»», «Стоп агресії підлітків. Зупинимо буллінг 

як вид насильства», «Формування самооцінки дитини», «Виховання важких 

підлітків», «Виховання відповідальності і самодисципліни», «Профілактика 

Інтернет залежності у дітей» 

 

 



 

 

ІV. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

У 2016-2017 навчальному році діяльність шкільної бібліотеки була 

спрямована на реалізацію  Законів України «Про освіту», «Про  бібліотеку  та 

бібліотечну справу»; виконання стандарту початкової, базової та загальної 

середньої освіти; підвищенню професійної майстерності педагогічних 

працівників; формуванню культури читання учнів, збагачення їхніх 

бібліотечно-бібліографічних знань.   

Основні показники роботи шкільної бібліотеки 

№ Показники роботи 2016-2017 н.р. 

виконано 

1 Читачів  всього: 

-    з них учнів, 

               вчителів, 

               співробітників 

585 

488 

65 

32 

2 Книговидача:   

 підручників ـ

 художньої та  галузевої літератури ـ

 газет та  журналів ـ

 

8792 

3260 

- 

3 Відвідуваність за рік: 

Середня  відвідуваність: 

4383 

31 

4 Кількість масових заходів: 

 книжкових виставок ـ

 усних журналів ـ

 конкурсів, вікторин, ігор ـ

 екскурсій до бібліотеки ـ

 конференцій, турнірів ـ

 

39 

2 

18 

6 

2 

5 Кількість бесід: 

 оглядів  літератури ـ

 бібліотечних уроків ـ

 

14 

9 

6 Фонд: 

  підручники ـ

 художньої та галузевої літератури ـ

  газет та журналів ـ

 

15039 

7875 

226 

7 Книгозабезпеченість: 

 художньої літератури ـ

  підручники ـ

 

13,5% 

97,0% 

8 Надходження  фонду: 

 підручників ـ

 художньої літератури ـ

 

270 

4 

9 Списання: 

 підручників ـ

 художньої літератури ـ

 

- 

- 

10 Довідково-бібліографічна робота 51 

11 Кількість абонентів МБА 16 

12 Видано документів іншим бібліотекам  83 



 

 

13 Отримано документів з інших бібліотек 2 

Шкільна бібліотека працювала згідно плану, затвердженому директором 

школи. Планово та систематично в бібліотеці пропагувались  бібліотечно-

бібліографічні знання, проводилися заходи по вихованню культури читання. 

Для кращого ознайомлення з книжковим фондом створено постійно діючі 

книжкові стенди з розкритими тематичними полицями, на яких виставляються 

найкращі, найцікавіші книжки:  

- розгорнуто виставку «Україна незалежна» за розділами «З глибини 

віків», «Доленосна віха нашої історії», «Народні звичаї і обряди українського 

народу»; 

- виставка-вікторина «Прочитай, подумай, зупинись»; 

- виставка-прем’єра «Цей загадковий світ космосу»; 

- виставка-дискусія «Культура людини: чице сучасно»; 

- виставка-міркування «Що є смилівість; 

- виставка-запрошення з поробками, малюнками учнів з конкретної 

тематики; 

- тематична виставка «Куточок сімейного читання». 

Традиційними стали екскурсії до бібліотеки учнів 1-х класів. 

Одним з головних напрямків у роботі бібліотеки є довідково-бібліо-

графічне  обслуговування, яке  виконувалось на базі довідково-бібліогра-

фічного апарату бібліотеки. 

Перевага надавалась нетрадиційним формам пропаганди літератури: 

вікторинам, турнірам ерудитів, літературним калейдоскопам, вернісажам. 

 

V. АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  АДМІНІСТАРЦІЇ ШКОЛИ 

Згідно з річним планом роботи школи та планом внутрішкільного 

контролю за якістю навчально-виховного процессу 2 рази на рік  

адміністрацією  школи  проведено вивчення стану виконання навчальних 

планів та програм учителями школи. Станом на 26 травня 2017 року 

інваріантна частина навчального плану виконана повністю. Навчальний 

матеріал викладався відповідно до календарних  планів  з дотриманням 

кількості годин, призначених програмою на кожну тему (враховуючи 

ущільнення навчального матеріалу). 

Виконання програмових вимог щодо викладання предметів інваріантної 

та варіативної частини, рівні навчальних досягнень учнів контролювалися 

адміністрацією через відвідування уроків під час комплексно-узагальнюючого 

контролю 

Клас Тема Терміни 

проведення 

1 Організація навчально-виховного процесу. Рівень 

готовності дітей до школи та створення психолого-

педагогічних умов навчання першокласників 

19-30.09.2016 р. 

2 Комфортні умови навчання як умова розвитку творчої 

особистості 

10-21.10.2016 р. 

3 Ефективність форм навчання та умови, які 

забезпечують позитивні результати 

03-18.11.2016 р. 



 

 

4 Організація навчально-виховної роботи під час 

переходу до основної школи 

28.11-09.12 

2016 р. 

5 Адаптація учнів до основної школи – передумова 

успішного навчання школярів 

12-23.09.2016 р. 

6 Ступінь активності учнів на уроці 03-17.10.2016 р. 

7 Психологія навчальної мотивації школярів 31.10-11.11. 

2016 р. 

8 Використання раціональних методів і прийомів 

навчання і виховання школярів 

03-17.10.2016 р. 

9 Готовність випускників 9-х класів для подальшого 

навчання в профільній школі 

31.10-11.11. 

2016 р. 

10 Рівень розвитку навально-пізнавальних, соціальних 

мотивів та інтересів до профільного навчання 

12-23.09.2016 р. 

11 Формування психологічної готовності випускників 

школи до дорослого життя 

21.11-02.12. 

2016 р. 

 На результативність навчально-виховного процесу впливає постійний 

контроль з боку адміністрації.  

 

VІ.  СТАН  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  

ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ 

Будівля школи і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх 

програм. У школі створено умови для роботи і навчання, існують навчальні 

кабінети з української літератури, зарубіжної літератури, всесвітньої історії, 

англійської мови, фізики, хімії, біології, географії, інформатики (2), захисту 

Вітчизни, основ здоров’я, музики, цивільного захисту, але, на жаль, вони  

повністю не  відповідають Положенню про шкільний кабінет. Працюють 

майстерні з обробки деревини, обробки металу, обробки тканин, спортивний 

зал.  

Списання матеріально-технічних засобів проводилося постійно  діючою  

комісією  на  списання  по  строку  придатності. 

За рахунок бюджетних коштів: 

1)  придбано: електромясорубку в харчоблок  (20000,00 грн); 

електрокотел (58800,00 грн); комлект столів (44 шт) для обіднього залу 

(128000,00 грн); 2 комп’ютера, 2 системні блоки, принтер  в бухгалтерію 

(10200,00 грн); 2 шкільні дошки (5700,00 грн); 40 учнівських стільців; 9 

учнівських столів; 4  учительських столи. 

2) придбано: миючі та чистячи засоби (10000,00 грн.); господарські 

товари (3232,00  грн.); будівельні матеріали (26784,00 грн, втому числі фарба – 

24944,00  грн.); медикаменти та деззасоби (4000,00 грн.); класін журнали 

(2917,00 грн); канцтовраи (253,00 грн). 

3)  проведено поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, майстерень, 

актової та спортивної зали, реккреацій, вестибулю, бібліотеки;  

4)  замінено систему водопостачання в майстернях з обробки днеревини 

та металу, на харчоблоці, систему водопостачання та каналізації в медпункті, 

стоматкабінеті, кімнаті сторожей, кабінеті ЗДГР, в бухгалтерії; 

5) встановлено нові умивальник та змішувачі в  майстерні з обробки 



 

 

деревини (1), в майстерні з обробки металу (2), в бухгалтерії (1), в медпункті 

(1), в стоматкабінеті (1), в кімнаті сторожей (1), в кабінеті ЗДГР (1); 

6) встановлено 6 кранів в харчоблоці; 

7) встановлено 2 комплекти унітазів в бухгалтерії та в кабінеті ЗДГР; 

8) в підвальному приміщенні  замінено 80м труб холодного водопоста-

чання; 

По пунктам 4-8 використано 63710,00 грн 

9) замінено автомати в електрощитовій, на харчоблоці, в 5 ЩО (34000,00 

грн); 

10) здійснено кронацію та знесення дерев (42470,00 грн). 

За рахунок коштів виделеинх 

1) депутатом міської ради Савицьким В.О. (30000,00 грн) придбано 15 

учнівських столів, 30 учнівських стільців, шкільна дошка, учительський стіл; 

2) депутатом обласної ради Галагуз О.В. (48000,00 грн) придбано 

мультимедійний комплект та оргтехніку в кабінет психологічного 

розвантаження. 

Відповідно  плану  зміцнення  матеріально-технічної  бази  і 

господарської  діяльності у 2016-2017 навчальному році забезпечено підготовку 

теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог 

Правил  підготовки  теплових господарств до опалювального періоду, 

проведена  ревізія системи водопостачання та водовідведення,проведено заміри 

опору електроізоляції та електрообладнання. 

Упродовж року проводилися й інші господарчі роботи, а саме: 

упорядкування території подвір’я школи, вивіз побутового сміття та твердих 

відходів.  

 

 


