
Річний звіт  

директора школи Шадурської  О.Ю.  

за 2019-2020 навчальний рік 

 

Педагогічний  колектив  Житомирської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 14 школи в 2019-2020 навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану 

роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними 

документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними 

засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, 

власною Освітньою програмою, перспективним та річним планом роботи школи, 

забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  

процесу та його результативність. 

В 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив завершив роботу над 

проблемною  темою  «Формування здоров'язберігаючого середовища, що сприяє забез-

печенню сучасної якості освіти, розвитку особистісного потенціалу учнів». 

Пріоритетними напрямами та завданнями педагогічного колективу були: 

створення  оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учня, його талантів, 

творчих та фізичних здібностей; підвищення освітнього рівня учнів, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей; забезпечення  

активного  втілення в освітній  процес новітніх освітніх технологій навчання, 

передового педагогічного досвіду, інформаційно-цифрових технологій; забезпечення  

умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості 

дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей; удосконалення 

системи національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми 

громадянського виховання; продовження роботи із соціального захисту дітей, які 

потрапили в тяжкі сімейні обставини, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей-переселенців; удосконалення структури внутрішкільної методичної роботи з 

урахуванням досвіду і стажу роботи педагогів; зміцнення та збереження матеріально – 

технічної  бази школи шляхом використання бюджетних коштів та інших джерел 

фінансування школи. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Педагогічний моніторинг 

Відповідно до ст.45 Закону України «Про загальну середню освіту» кадрове 

забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та 

навчальним планом. 

Станом на 13 червня 2020 року у школі: 

Склад педагогічних працівників за віком (кількість чоловік) 

Рік Усього 

педаго-

гів 

Розподіл за віком 

До 30 

років 

31-40 

років 

41-50 

років 

51-55 

років 

Понад 

55 років 

Пенсіо-

нери 

2017/2018 73 16 23 14 5 15 9 

2018/2019 75 15 22 18 6 14 9 

2019/2020 78 10 25 24 8 11 9 
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Склад педагогічних працівників за віком (у %) 

 
 

Склад педагогічних працівників за стажем роботи 

Рік Усього 

педаго-

гів 

Стаж  педагогів 

До 

3 років 

Від 3 

до 10 років 

Від 10  

до 20 років 

Від 20 років 

і більше 

2017/2018 73 8 15 25 25 

2018/2019 75 9 14 25 27 

2019/2020 78 5 11 36 26 

  

Розподіл педагогічних працівників  за кваліфікаційними категоріями 

(у %, загальний по школі) 

 
 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

До 30 років 31-40 років 41-50 років 51-55 років Понад 55 

років

12,8

32,1 30,7

10,3
14,1

Спеціаліст

ІІ

І

Вища

0

10

20

30

40

50

2018/2019

2019/2020

32

15,4

12

30,7

12 15,4

44

38,5

Спеціаліст ІІ І Вища



3 

 

Розподіл  педагогічних працівників  за кваліфікаційними категоріями  

(у  %, по методичним комісіям) 

МК Вища І ІІ Спеціаліст 

Вчителів початкових класів 40,0 35,0 10,0 15,0 

Вчителів гуманітарного циклу 70,6 11,2 0,6 17,6 

Вчителів природничо-математичного  

та спортивно-естетичного циклу 

61,5 3,1 15,4 20,0 

Асистентів вчителів 12 розряд – 6,7 

11 розряд – 93,3 

Серед вчителів вищої категорії: 

 - мають звання «Заслужений вчитель України»: Гвоздь С.П. (1,3%); 

- мають педагогічне  звання «вчитель-методист»  (6 чоловік, 7,7%):   Граф М.В., 

Заболотна Т.В., Осіпчук В.А.. Созикіна О. М., Шадурська  О.Ю., Шадурський С.Л.; 

- мають педагогічне  звання «старший учитель» (10 чоловік, 11,5%):  Кудревич 

О.П., Левкович Л.В., Мазко І.С.,  Погоруй Н.В., Рубан А.П., Цибенко Т.Л., Чайковська 

І. В., Шелудченко І.В., Юхимчук А.В.; 

- нагороджені знаком «Відмінник освіти України» (5 чоловік,  6,4%): Граф М.В., 

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

Шкільна атестаційна комісія в 2019-2020 навчальному році: 

- атестувала за протоколом 11 педагогічних працівників на відповідність займаній 

посаді, 2 – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», 2 – на 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»; 1 – на підтвер-

дження «спеціаліст першої категорії»;  

- порушила клопотання перед атестаційною комісією департаменту освіти 

Житомирської міської ради про присвоєння/відповідність вищій кваліфікаційній 

категорії 6 педагогічним працівникам та присвоєння/ відповідність педагогічним 

званням «старший учитель» і «учитель-методист» 3 педагогічним працівникам. 

План атестації педагогічних працівників на 2020 рік виконано в повному обсязі, 

документи про проходження атестації містяться в особо-вих справах педагогів, копія 

видана кожному з них. 

Однією з форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників є курсова 

перепідготовка при Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти та при Житомирському державному університеті ім. І.Франка.  Протягом року 

адміністрація приділяла велику увагу питанню забезпечення активної участі 

педпрацівників школи у системі сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів 

різного рівня (очних та дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі; а також питанням удосконалення 

системи самоосвіти вчителів школи в даному напрямку.  

В 2019-2020 навчальному році методична робота здійснювалася через  роботу 

педагогічної ради, роботу з молодими фахівцями,  роботу методичних комісій і творчих 

груп, школи молодого вчителя, індивідуально-методичну і інноваційну діяльність. 

Засідання педагогічної ради проводилися регулярно за планом. На  5 засіданнях  

методичної ради були опрацьовані всі питання відповідно планй роботи школи. 

Особливу увагу члени методичної ради надавали інформаційно-методичному 

забезпеченню освітнього процесу. На допомогу педагогам в 2019-2020 навчальному 

році видавалися методичні бюлетені «Інтегроване навчання як освітній пазл», 
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методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів, методичні 

рекомендації щодо викладання предметів.    

В  2019-2020 н. р. було організовано роботу 5 методичних комісій 

МК Голова           Проблемна тема 

Вчителів почат-

кових класів та 

вихователів 

ГПД 

Левченко А.В., вчитель 

початкових класів, 

спеціаліст вищої 

категорії 

Створення навчально-виховного 

середовища для формування 

здоров’язберігаючої компетентності 

молодших школярів 

Вчителів 

гуманітарного 

циклу 

Будзинська Г.Л., вчитель 

англійської мови, 

спеціаліст вищої 

категорії 

Впровадження здоров’язбережувальної 

компетентності школяра засобами 

інноваційних навчальних технологій 

на уроках гуманітарного циклу 

Вчителів 

природничо-

математичного 

та спортивно-

естетичного 

циклу 

Шелудченко І.В., 

вчитель математики, 

спеціаліст вищої 

категорії,  старший 

учитель 

Використання здоров’язберігаючих 

технологій на уроках природничо-

математичного та спортивно-естетич-

ного циклів з метою збереження 

здоров’я учнів як найвищої соціальної 

цінності 

Класних 

керівників  

1-11 класів 

Юхимчук А.В., вчитель 

географії, спеціаліст 

вищої категорії, старший 

учитель 

Виховна система школи як середовище 

формування індивідуального 

здоров’язберігаючого освітнього 

простору 

Асистенти 

вчителів 

Заглада Л.В., асистент 

вчителя 

Особливості здійснення педагогічного 

і соціально-психологічного супроводу 

учнів інклюзивного класу 

Діяла  школа молодого вчителя  «Професійна спрямованість особис-тості» 

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

методист). Проблемна тема, над якою  працювала ШМВ: «Створення умов для 

встановлення педагогічної майстерності, підвищення педагогічної компе-тенції, 

сприяння підвищення фахового рівня, розвитку творчого потенціалу молодого 

вчителя». 

Певним викликом для класних керівників була організація взаємодії учнів класу 

з вчителями-предметниками під час карантину 2019-2020 навчального року. З 23 

березня 2020 року відповідно графіку на Zoom-платформі були щотижнево проведені 

«Години класного керівника». Матеріали виховних годин, рекомендації учням та 

батькам класними керівники були розміщені на сайті «Дистанційні технології навчання 

Житомирської ЗОШ № 14» (http://zosh14.com/).  

Адміністрацією школи проведено контроль за роботою методичних комісій з 

питань: «Якість та ефективність методичної роботи» (грудень 2019 р.), «Результатив-

ність роботи шкільних методичних комісій» (червень 2020 р). 

 

Освітній моніторинг 

Освітній процес у школі здійснювався за денною формою навчання. 

Інваріантна складова Робочого навчального плану на 2019-2020 навчальний рік 

реалізована у повному  обсязі  з  урахуванням  освітніх  потреб  учнів,  побажань  батьків, 

фахової  підготовки педагогічних кадрів, матеріальної бази кабінетів.  
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Поділ класів на групи при вивченні української, англійської, польської мов,  

інформатики, праці здійснювався відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20.02.2002 № 128  (зі змінами). 

Години фізичної культури не враховувалися при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. Години, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 3,5), 

викладалися  упродовж  навчального  року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 

години) – по 1 годині через тиждень. 

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 

2017-2018 14 11 2 723 26.8 

2018-2019 15 12 2 783 27.0 

2019-2020 15 13 2 828 28,3 

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

- біолого-хімічний та історичний профіль. 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може 

бути організована за індивідуальною (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний 

патронаж) формою навчання. Індивідуальна форма навчання була впроваджена для 

забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з 

урахуванням індивідуальних  здібностей та обдарувань, стану здоров’я, організації їх 

навчання.  

Аналіз організації педагогічного патронажу 

Відповідно заяв батьків та довідок ЛКК у 2019-2020 навчальному році 

педагогічний патронаж було організовано для 11 учнів 1-11 класів. Для вищеозначених 

учнів на основі навчального плану (складової освітньої програми школи) певного класу 

було розроблено і затверджено індивідуальний навчальний план (ІНП) на 2019-2020 

навчальний рік. При розробці  ІНП було враховано  індивідуальні освітні потреби учнів. 

Протягом навчального року ІНП не переглядалися. Індивідуальні навчальні плани було 

розроблено 35 педагогами відповідної фахової освіти, які працювали з учнями. До 

розробки ІПН були залучені батьки учнів. 

Адміністрацією школи систематично контролювалось дотримання розкладу 

проведення занять вчителями школи в телефонному режимі з батьками, під час 

проведення занять на базі школи, співбесіді з батьками та учнями, під час відвідування 

учнями позакласних занять та виховних заходів.  

 

Аналіз організації інклюзивної форми навчання 

З вересня 2013 року в школі відкрито інклюзивні класи. У традиційному розу-

мінні, вчитель у школі має чітку роль – доносити інформацію до учнів. Інклюзивний 

вчитель – вже не просто педагог. Він може бути водночас координатором, наставником, 

менеджером, спостерігачем, психологом і навіть учнем. Інклюзивна освіта є обов’язком 

кожного вчителя, – він має навчати всіх учнів без винятку.  

У 2019-2020 навчальному році було організовано роботу 12 інклюзивних класів. 

Основними завданнями інклюзивного навчання у 2019-2020 навчальному році 

були такі напрямки: здобуття дітьми з особливими освітніми потребами відповідного 

рівня освіти у середовищі однолітків згідно з Державним стандартом загальної 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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середньої освіти; забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; 

забезпечення диференційного психолого-педагогічного супроводу; створення позитив-

ного мікроклімату у школі, формування активного міжособистісного спілкування дітей 

з особливими потребами з іншими дітьми; надання консультативної допомоги сім’ям, 

які виховують дітей з особливими освітніми потребами та залучення батьків до 

розробки ІПР. 

В 2019-2020  для кожного учня створена індивідуальна програм розвитку, яка 

була скоригована двічі на рік. Оцінювання навчальних досягнень дітей з ООП здійснено 

згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, 

визначеним ІПР. На основі тематичного плану учителі розробляли поурочні плани, у 

яких  врахвовували специфічно-індивідуальні цілі і завдання для дитини з особливими 

освітніми потребами. Коригування індивідуальних навчальних планів було здійснено 

двічі на рік. Здійснено моніторинг їх виконання. 

Асистенти  вчителів здійснювали соціально-педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами. Зусилля асистентів вчителів були направлені на 

адаптацію навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, 

залучення учнів до різних видів навчальної діяльності на уроках. 

Відповідно до індивідуальних особливостей учнів з ООП була здійснена  

корекційно-розвиткова робота.  На початок 2019-2020 начального року був складений 

розклад корекційно-розвиткових занять, затверджений директором школи та 

погоджений батьками учнів з ООП. Заняття обліковувалися без оцінювання навчальних 

досягнень учнів. Було проведено 369 занять з корекції розвитку та 485 занять з корекції 

мовлення. 

Для проведення корекційно-розвиткових занять в школі працює кімната 

психологічного розвантаження та кабінет логопеда. Кімната психологічного 

розвантаження обладнанна відповідно Типового переліку спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.  

За  рахунок державної субвенції учні, які знаходяться на інклюзивній формі 

навчання, забезпечені матеріаламми для здійснення корекційної роботи, технічними 

засобами навчання. 

 

Аналіз організації сімейного (домашнього)  навчання 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» 

затвердженого наказом МОН України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955) у 2019-2020 

навчальному році було організовано сімейну форму здобуття освіти для учня 7-А класу. 

Відповідальність за здобуття освіти на рівні не нижче державних стандартів 

загальної середньої освіти покладена на батьків, про що усі учасники освітнього 

процесу були попереджені. 

 Учень пройшов підсумкове (семестрове/піврічне та річне) оцінювання 

навчальних досягнень. Завдання для підсумкового оцінювання були складені  з 

урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі школи 

та навчальних програмах. Оцінювання навчальних досягнень та атестація учня 7-А 

класа здійснювался педагогічними працівниками школи за окремими графіками та за 

допомогою дистанційних технологій навчання. 
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 За результатами підсумкового оцінювання учню встановлено рівень навчальних 

досягнень не нижче середнього,  тому він може продовжувати навчання за сімейною 

(домашньою) формою.   

 

Моніториинг  очної (денної) форми навчання 

За підсумками 2019-2020 навчального року: 248 учнів 1,2-х класів – оцінені 

вербально;  595   учнів  3-11 класів – атестовані. Випущено з 9-го класу 57  учнів, з 11-

го – 30 учнів. 29 учнів  нагороджені  Похвальними листами «За високі досягненні в 

навчанні» 

Навчальні досягнення учнів за підсумками навчального року 

 Рівні навчальних досягнень учнів (%) 

початковий достатній та 

високий 
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Початкова школа  

 (3,4 класи) 

2,2 4,0  2,2 39,3 51,1 52,0 10,7 11,6 8,0 

Основна школа 7,1 11,4 8,2 28,6 20,8 11,0 3,3 2,2 1,4 

Старша школа 4,2 3,5 6,2 47,4 22,0 17,1 2,6 1,7 6,2 

 4,5 6,3 5,5 38,4 31,3 26,7 5,5 5,2 5,2 

 

3-А клас               3-Б клас 

(класний керівник Левкович Л.В.)      (класний керівник Погоруй Н.В.) 

 
3-В клас               4-А клас 

(класний керівник Поліщук М.А.)      (класний керівник Жданова О.В.) 

 

0

20

40

60

2019-

2020

51,6

0

% 7-12 б % 1-3 б

0

20

40

60

2019-

2020

59,4

3,1

% 7-12 б % 1-3 б

0

20

40

60

80

2019-

2020

62,5

0

% 7-12 б % 1-3 б

0

20

40

60

80

100

2018-

2019

2019-

2020

73

89,7

10 10,3

% 7-12 б % 1-3 б



8 

 

4-Б клас               4-В клас 

(класний керівник Тарасюк Т.О.)      (класний керівник Левченко А.В.) 

 
 

      Якість знань учнів 3-4 класів з базових предметів  

Українська мова  

 
Літературне читання 

 
Математика 
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Природознавство 

 
Англійська мова 

 
 

Предмет Зміни в показниках навчальних досягнень 

учнів з предметів в порівнянні 

з 2018-2019 навчальним роком 

1-3 б (%) 7-12 б (%) середній бал 

18/19 19/20 

Українська мова  -0,6 -6,7 7,3 7,6 

Літературне читання +0,5 -1,3 8,2 8,3 

Англійська мова +5,6 -6,7 7,4 6,8 

Математика -0,6 +1,0 7,6 7,5 

Природознавство +0,5 -2,5 7,9 8,0 

   7,7 7,6 

 

ПЯН з  предметів  в 3-4-х класах 
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5-А клас               5-Б клас 

(класний керівник Мазко І.С.)        (класний керівник Ангеловська Л.Я.) 

 
5-В клас               6-А клас 

(класний керівник Заглада Л.В.)     (класний керівник Антоневська Л.Ю.) 

 
6-Б клас               6-В клас 

(класний кер. Шелудченко І.В.)      (класний кер. Комаровська Л.В.) 

 
7-А клас                       7-Б клас 

(класний керівник Граф М.В.)       (класний керівник Цибульська О.В.) 

 

0

20

40

60

80

2018-

2019

2019-

2020

71,4

32,1

0 0

% 7-12 б % 1-3 б

0

20

40

60

2018-

2019

2019-

2020

55,2
48,3

0 0

% 7-12 б % 1-3 б

0

10

20

30

40

2018-

2019

2019-

2020

34,4

17,2

0

6,9

% 7-12 б % 1-3 б

0

20

40

60

80

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

66,7

39,1 37,5

3,3 0 4,2

% 7-12 б % 1-3 б

0

20

40

60

80

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

55,2
66

24,1

0 0
6,9

% 7-12 б % 1-3 б

0

10

20

30

40

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

33,3

24

16,7

3,7 4
8,3

% 7-12 б % 1-3 б

0

20

40

60

80

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

55,2
66

24,1

0 0
6,9

% 7-12 б % 1-3 б

0

10

20

30

40

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

33,3

24

16,7

3,7 4
8,3

% 7-12 б % 1-3 б



11 

 

7-В клас                       8-А клас 

(класний керівник Іваненко Л.Л.)       (класний керівник Гуменюк Н.О.) 

 
8-Б клас                                    9-А клас 

(класний керівник Осіпчук В.А.)       (класний керівник Токова Є.А.) 

 
9-Б клас                                    10-А клас 

(класний керівник Юрчук Л.П.)        (класний керівник Юхимчук А.В.) 

 
11-А клас 

(класний керівник  Цибенко Т.Л.) 
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 Проаналізувавши стан навчальних досягнень учнів по класах, можна 

констатувати, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти більш високих 

результатів. Це свідчить про недостатню роботу як учнів, так і вчителів.  

Клас 2017/18  Клас 2018/19 Клас 2019/20 

    3А 7,5 

    3Б 7,7 

    3В 8,0 

  3А 8,3 4А 8,3 

  3Б 7,2 4Б 7,6 

  3В 7,3 4В 7,0 

3А 8,2 4А 8,3 5А 8,1 

3Б 7,2 4Б 8,3 5Б 8,4 

3В 7,4 4В 7,5 

3Г 7,7 4Г 7,7 5В 7,2 

4А 7,9 5А 8,1 6А 8,0 

4Б 7,8 5Б 7,8 6Б 7,0 

4В 6,9 5В 7,1 6В 6,5 

5А 8,3 6А 7,8 7А 7,8 

5Б 8,2 6Б 7,9 7Б 7,4 

5В 7,2 6В 6,9 7В 6,6 

6А 7,6 7А 6,6 8А 6,5 

6Б 7,6 7Б 7,3 8Б 7,5 

7А 5,7 8А 4,8 9А 5,3 

7Б 6,9 8Б 6,0 9Б 6,0 

8А 6,6 9А 6,8 10А 7,1 

8Б 7,0 9Б 6,8 

9А 7,0 10А 6,9 11А 7,2 

9Б 7,4 

 

Якість знань учнів 5-11 класів з базових предметів 

Українська  мова 
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Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Гуменюк Н.О. 6-Б,В, 8-А,Б 103 16,9 43,9 47,4% 6,1 

Граф М.В. 7-А,9-Б,10-А 88 18,6 48,3 50,1% 6,3 

Домбровська О.А. 5-Б,6-А 53 2,1 52,2 53,6% 6,9 

Мазко І.С. 5-А,7-Б,11-А 89 10,0 37,2 46,0% 5,9 

Токова Є.А. 5-В,7-В,9-А 76 13,7 37,1 46,8% 5,8 

 

Українська література 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Гуменюк Н.О. 6-Б,В, 8-А 79 19,4 39,9 46,0% 6,0 

Граф М.В. 7-А,9-Б,10-А 88 19,3 46,8 50,7% 6,4 

Домбровська О.А. 5-Б 29 0 75,9 65,0% 7,9 

Мазко І.С. 5-А,7-Б,8-Б, 

11-А 

110 15,2 39,7 46,6% 6,0 

Токова Є.А. 5-В,7-В,9-А 76 17,2 40,1 47,4% 5,8 

 

Зарубіжна  література 
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Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Созикіна О.М. 7-А,Б,В 73 11,3 42,5 46,1% 5,8 

Цибенко Т.Л. 5-А,Б,В, 

6-А,Б,В, 

8-А,Б, 10-А, 

11-А 

310 12,7 47,6 51,3% 6,8 

 

Польська  мова 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Шумлянська В.В. 5-Б, 7-А,Б,В, 

8-А,Б 

152 5,6 49,8 59,0% 7,1 

Шумлянська Н.В. 6-А,Б,В 77 3,7 53,3 56,0% 6,9 

 

Англійська мова 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Будзинська Г.Л. 5-А, 6-Б,В, 

10-А, 11-А 

94 13,6 44,9 48,8% 6,3 
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Комаровська Л.В. 5-Б,В, 6-В,  

7-Б, 8-А,Б, 

9-А,Б, 11-А 

138 10,2 46,2 51,2% 6,6 

Мачульська І.В. 5-А,Б,В,   

6-А,Б, 

7-А,Б,В 

75 4,7 67,8 63,5% 7,7 

 

Історія України 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Ангеловська Л.Я. 5-А,Б,В, 11-А 117 15,8 45,2 51,2% 6,4 

Рубан А.П. 9-А,Б, 10-А 90 26,6 33,5 42,9% 5,5 

Цибульська О.В. 7-А,Б,В, 8-А,Б 126 12,8 50,5 51,2% 6,4 

 

Всесвітня історія 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Ангеловська Л.Я. 11-А 30 0 66,7 68,0% 8,4 

Рубан А.П. 6-А,Б,В, 

9-А,Б, 10-А 

166 19,3 43,9 48,9% 5,8 
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Цибульська О.В. 7-А,Б,В, 8-А,Б 126 5,7 64,1 60,0% 7,1 

 

Правознавство 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Ангеловська Л.Я. 9-А,Б, 10-А 89 20,8 40,1 40,0% 5,9 

 

Рейтинг  предметів гуманітарного циклу 
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Середній бал  предметів гуманітарного циклу 

 
 

Математика 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Савитська І.О. 5-В, 6-В 53 8,4 62,6 59,1% 6,7 

Юрчук Л.П. 5-А,Б 58 1,7 75,9 61,2% 7,6 

Шелудченко І.В. 6-А,Б 53 2,1 55,4 58,2% 7,2 

 

Алгебра 
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Вчитель 

 

Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Савитська І.О. 8-А, 9-А 52 7,7 35,1 47,1% 5,7 

Юрчук Л.П. 7-Б, 9-Б, 10-А 92 10,7 42,9 48,7% 6,0 

Шелудченко І.В. 7-А, 8-Б, 11-А 80 4,2 55,0 56,4% 7,1 

 

Геометрія 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Савитська І.О. 7-В, 8-А, 9-А 72 33,0 26,8 37,4% 4,8 

Юрчук Л.П. 7-Б, 9-Б, 10-А 92 10,2 37,6 43,5% 5,6 

Шелудченко І.В. 7-А, 8-Б, 11-А 80 4,2 58,9 57,0% 7,1 

 

Фізика 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Пинзар І.В. 8-А,Б,В, 10-А, 

9-А,Б,В, 11-А 

169 10,4 39,3 48,3% 6,2 
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Інформатика 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Бойко Б.О. 5-А,Б,В,  

6-А,Б,В,7-А,Б, 

8-А,Б, 9-А,Б, 

10-А 

228 8,6 66,5 65,0% 7,7 

Дідківська С.О. 6-А,Б,7-А,Б,В, 

8-А,Б, 9-А,Б, 

10-А 

143 3,8 84,1 73,9% 8,7 

 

Хімія 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Осіпчук В.А. 7-А,Б,В,  

8-А,Б, 9-А,Б, 

10-А, 11-А 

243 13,5 40,5 47,4% 6,1 
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Біологія 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Антоневська Л.Ю. 7-А,Б,В 73 6,2 53,7 53,9% 6,6 

Шадурська О.Ю. 8-А,Б 47 8,6 57,7 58,1% 6,3 

Шадурський С.Л. 6-А,Б,В,9-А,Б, 

10-А,11-А 

196 17,6 41,8 48,4% 6,0 

 

Основи здоров’я 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Антоневська Л.Ю. 5-А,Б,В, 

6-А,Б,В, 

7-А,Б,В,8-А,Б, 

9-А,Б 

344 6,5 66,6 61,2% 7,5 
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Природознавство 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Антоневська Л.Ю. 5-В 29 6,9 58,6 55% 7,0 

Юхимчук А.В. 5-А,Б 57 0 85,9 73,5% 8,6 

 

Географія 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Юхимчук А.В. 6-А,Б,В, 

7-А,Б,В,8-А,Б, 

9-А,Б,10-А 

321 9,0 51,5 53,3% 6,5 
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Рейтинг  предметів природничо-математичного циклу 

 
 

Середній бал  предметів природничо-математичного циклу 

 
 

Захист Вітчизни (дівчата) 
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Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Шадурський С.Л. 10-А, 11-А 29 0 96,7 79,2% 9,0 

 

Захист Вітчизни (хлопці) 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Резнік С.І. 10-А, 11-А 33 0 100,0 91,5% 10,3 

 

Образотворче мистецтво 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Тимощук В.О. 5-А,Б,В, 

6-А,Б,В, 

7-А,Б,В 

233 0 96,9 81,9% 9,2 
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Музика 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Шиманська В.М. 5-А,Б,В, 

6-А,Б,В, 

7-А,Б,В 

232 0 100,0 89,9% 10,0 

 

Мистецтво 

 
 

Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Цибульська О.В. 11-А 30 0 70 70% 8,5 

Шиманська В.М. 8-А,Б, 9-А,Б 104 0 60,5 80,7% 9,3 
 

Трудове навчання 
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Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Дьоміна Т.В. 5-А,Б,В, 

6-А,Б,В,  

7-А,Б,В,  

8-А,Б, 9-А,Б 155 3,7 72,8 67,3% 8,2 

Резнік С.І. 5-А,Б,В, 41 0 100,0 89,3% 9,8 

Тимощук В.О. 6-А,Б,В,  

7-А,Б,В,  

8-А,Б, 9-А,Б 

143 0 92,7 73,7% 8,7 

 

Фізична культура 

 
Вчитель Класи К-сть 

уч. 

2019/2020 

% 1-3 % 7-12 ПЯН сер.бал 

Гвоздь С.П. 6-А,Б,В,  

7-А,Б,В, 11-А 161 0 99,7 91,3% 10,2 

Лазарчук С.А. 5-А,Б,В,8-А,Б, 

9-А,Б, 10-А 

206 1,3 83,4 73,4% 8,5 

 

Рейтинг  предметів спортивно-естетичного циклу 
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Середній бал  предметів спортивно-естетичного циклу 

 

 
Предмет Зміни в показниках навчальних досягнень 

учнів з предметів в порівнянні  

з 2018-2019 н.р. 

1-3 б (%) 7-12 б (%) середній бал 

18/19 19/20 

Українська мова +1,6 +2,9 6,0 5,6 

Українська література +5,1 -1,7 6,1 6,2 

Зарубіжна література 0,6 +1,3 6,4 7,2 

Польська мова -3,6 -9,5 6,9 7,0 

Англійська мова +5,0 +13,2 6,3 6,6 

Історія України  -1,2 -8,3 6,0 5,6 

Всесвітня історія -2,3 +2,4 6,8 6,8 

Основи правознавства -3,5 -0,9 6,0 5,9 

Математика -4,3 +12,1 7,8 7,5 

Алгебра -3,1 +1,9 6,2 6,3 

Геометрія +1,0 -13,5 5,8 6,0 

Фізика -5,2 +7,1 5,7 6,2 

Інформатика +2,5 +0,9 7,9 8,4 

Хімія +1,0 -1,2 6,2 6,1 

Біологія -2,0 -1,0 6,0 6,3 

Основи здоров’я -1,6 +8,0 7,1 7,5 

Природознавство -1,6 +11,0 7,2 8,0 

Географія +1,4 +3,7 6,5 6,5 

Захист Вітчизни (дівч.)  +0,3 9,4 9,0 

Захист Вітчизни (хл.)  +4,0 9,5 10,3 

Образотворче мистецтво  -3,1 10,2 9,2 

Музика  +4,5 10,0 10,2 

Мистецтво  -28,0 9,9 8,9 

Трудове навчання -0,1 +4,3 8,9 9,1 

Фізична культура -0,5 +1,8 8,9 9,3 
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Аналіз роботи педагогічного колективу  

за дистанційними технологіями навчання 

З метою забезпечення здобувачам освіти можливості реалізації конституційного 

права на здобуття освіти  на дистанційній основі в умовах карантину здійснювалося 

навчання з 12 березня 2020 року до кінця 2019-2020 н.р. 

Дистанційне навчання реалізовувалося шляхом використання технологій 

дистанційного навчання. На  сайті школи (http://14.zosh.zt.ua/) була створена сторінка 

«Дистанційні технології навчання» (http://14.zosh.zt.ua/dystanczijni-tehnologiyi-

navchannya/), на якій  було розміщено інформацію про зворотній зв'язок здобувачів 

освіти з педагогами школи, розклад відеоконференцій  для 1-4 та 5-11 класів, інформа-

ція про щотижневі години класного керівника на Zoom-платформі, посилання на сайт 

«Дистанційні технології навчання Житомирської ЗОШ № 14» (http://zosh14.com/). 

На сайті «Дистанційні технології навчання Житомирської ЗОШ № 14»: 

- вчителі завантажували матеріали з навчальних предметів у вигляді опорних 

конспектів, завдань, презентацій, посилань  на відео для опанування їх учнями;  

- на допомогу учням та батькам були розіщені посилання на електронні 

підручники, бібліотеки, предметні сайти, освітні портали; 

- були створені онлайн-тести для перевірки знань учнів.   

Вчителі здійснювали контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом 

тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, 

тематичного оцінювання. Зворотній зв’язок під час карантину відбувався через  

електронні пошти учнів та вчителів, вайбер. Тематичне оцінювання з усіх предметів 

проведено відповідно до вимог програм. З урахуванням рекомендацій МОН України, 

рішення педагогічної ради (наказ по школі від  05 травня 2020 № 62): 

- оцінювання навчальних досягнень учнів було здійснено у  асинхронному 

режимі; 

- дистанційні перевірочні роботи (окрім обов’язкових) проведени тільки за 

відсутності наявних результатів очного навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року 

та результатів дистанційного навчання в період карантинних обмежень; 

- підсумкове оцінювання у 2019-2020 навчальному році здійснено з урахуванням  

результатів очного навчання у І семестрі, січні-березні 2020 року та результатів 

дистанційного навчання в період карантинних обмежень. 

Вчителі школи, здійснюючи навчання з використанням дистанційних технологій, 

навчальні програми з предметів виконали в повному обсязі. 

 

Підсумки проведення ДПА 

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України у 2019-2020 навчальному 

році  було звільнено від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завер-

шували здобуття початкової та базової загальної середньої освіти. 

На підставі заяв випускників 11-А класу, відповідно наказу по школі від 23 червня 

2020 року № 79 у 2019-2020 навчальному році від проходження державної підсумкової 

атестації було звільнено 2 випускників  Всі інші випускники здавали ДПА у формі ЗНО 

з української мови і літератури (українська мова); математики  або історії України; 

навчального предмету за вибором випускника (математика, історія України, англійська 

мова, біологія, географія, хімія): 
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 Рівні навчальних досягнень учнів (%) Середній 

бал 1-3 б 4-6 б 7-9 б 10-12 б 

Українська мова 

За рік 25,0 46,4 4,3 14,3 5,4 

ДПА - 25,0 53,6 21,4 8,0 

Історія України 

За рік 21,7 47,8 13,1 17,4 5,7 

ДПА - 52,2 39,1 8,7 7,2 

Англійська мова 

За рік 7,7 38,5 23,0 25,0 7,4 

ДПА 7,7 46,2 23,0 23,1 6,8 

Математика 

За рік - 25,0 25,0 50,0 8,4 

ДПА - 50,0 25,0 25,0 7,5 

Біологія 

За рік - 75,0 12,5 12,5 6,3 

ДПА - 87,5 12,5 - 5,9 

Хімія 

За рік - - - 100,0 10 

ДПА - - - 100,0 11 

Географія 

За рік - 75,0 25,0 - 5,7 

ДПА - 75,0 25,0 - 6,3 

Показник  якості  навченості  випускників 11-х класів у 2019-2020 навчальному 

році становить 41%. 

Результати ЗНО з : 

Рік 

Взяли 

участь 

% учасників, які отримали відповідний 

результат за шкалою 100-200 балів 

не подо- 

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

Українська мова та література 

2020 30 3.33 23.33 26.67 16.67 10.00 20.00 

2019 27 3.7 3.7 22.22 25.93 22.22 22.22 

Історія України 

2020 24 8.33 25.00 33.33 20.83 4.17 8.33 

2019 20 10.00 10.00 25.00 25.00 20.00 10.00 

Англійська мова 

2020 13 7.69 30.77 23.08 769 15.38 15.38 

2019 17 17.65 23.53 17.65 17.65 17.65 5.88 

Математика 

2020 10 0 40.00 20.00 0 20.00 20.00 
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2019 7 0.00 0.00 0.00 42.86 14.29 42.86 

Хімія 

2020 1 0 0 0 0 0 100.00 

2019 4 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 

Біологія 

2020 12 8.33 33.33 33.33 8.33 8.33 8.33 

2019 4 0.00 0.00 0.00 75.00 25.00 0.00 

Географія 

2020 9 0 22.22 22.22 33.33 22.2 0 

2019 8 12.50 12.50 25.00 37.50 12.50 0.00 

 

Робота з обдарованими учнями 

При роботі з  обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом 

школи у 2019-2020 навчальному році були здійснені заходи: 

- поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи; 

- проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів; 

- організована робота з підготовки та участі учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з начальних предметів; 

- участь учнів у різноманітних інтелектуальних конкурсах; 

- організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, 

спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; 

- організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів; 

- забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи. 

З 24 вересня по 16 жовтня 2019 року відбувся І-й етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів. У процесі підготовки до олімпіад на засіданнях 

методичних комісій затверджені та погоджені методичною радою завдання. Завдання 

до олімпіад відповідали вимогам чинних програм були розраховані на знання учнями 

фактичного матеріалу, уміння логічно мислити, знаходити шляхи розв’язування завдань 

в нестандартних ситуаціях, застосовувати набуті знання на практиці. Вчителі вчасно 

проінформували учнів про умови та терміни проведення І-го етапу олімпіад. 

І-й  етап олімпіад пройшов організовано. Учасниками олімпіад стали 72 учні 6-11 

класів, що становить 22,4 % від  їхньої загальної кількості.  Найактивнішими були 13 

учнів 8-11 класів, які виявили  бажання перевіри-и свій навчальний потенціал і взяли 

участь в 4-8 предметних олімпіадах,що складає 18% від загальної кількості учасників.  

За підсумками ІІ етапу олімпіад, в порівнянні з 2018-2019 навчальним роком 

кількість переможців та призерів збільшилась на 5:  

Предмет Клас Місце Вчитель 

Українська мова та література 10-А ІІІ Граф М.В. 

11-А ІІІ Мазко І.С. 

Історія 11-А ІІ Ангеловська Л.Я. 

10-А ІІІ Рубан А.П. 

8-Б ІІІ Ангеловська Л.Я. 
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Математика 6-Б ІІІ Шелудченко І.В. 

7-А ІІІ Шелудченко І.В. 

Біологія 8-Б ІІІ Шадурська О.Ю. 

11-А ІІІ Щаудрський С.Л. 

Трудове навчання 9-Б ІІІ Дбоміна Т.В. 

Учні школи були учасниками міських та обласних конкурсів різних напрямків і 

досягли значних успіхів: 

Назва заходу Клас Місце Вчитель 

Міський етап виставки-конкурсу 

«Паперовий світ» 

6-А 

7-А 

ІІ 

ІІІ 

Бахаєва І.О., асистент вчителя 

Міський етап конкурсу «Світ 

техніки» 

7-Б ІІІ Тимощук В.О., вчитель праці 

та образотворчого мистецтва 

Міський етап конкурсу «Зимова 

казка» 

7-В 

11-А 

ІІІ 

ІІІ 

Бахаєва І.О., асистент вчителя 

Міський етап конкурсу «Космічні 

фантазії» 

11-А ІІІ Тимощук В.О., вчитель праці 

та образотворчого мистецтва 

Міський етап писанкарства «Щоб 

світилась писанка»   

6-А 

 

7-Б 

І 

 

ІІІ 

Штиль-Маковська Л.О., 

керівник гуртка 

Бахаєва І.О., асистент вчителя 

Міський етап конкурсу «Юні 

майстри» 

 

6-А 

ІІІ Тимощук В.О., вчитель праці 

та образотворчого мистецтва 

Міський етап фотоконкурсу «Моя  

Україна» 

1-Г 

2-Б 

8-А 

ІІ     

І     

ІІІ 

Іваненко Л.Л., педагог-

організатор 

Обласний  конкурс учнівської та 

аматорської творчості 

присвячений 149-ти річчю від дня 

народження Лесі Українки 

11-А Диплом Созикіна О.М., вчитель 

зарубіжної літератури 

Всеукраїнський  літературно-

музичний фестиваль «Розстрі-ляна 

молодість» 

6-А Диплом Штиль-Маковська Л.О., 

керівник гуртка 

 

Міський конкурс з шахів 6 учаснкив Андрєє О.В., 

керівник гуртка з шахів  І 

Учні школи брали участь в заочних предметних конкурсах «Кенгуру» (20 учнів); 

«Бобер» (40 учнів); «Соняшник» (35 учнів).  

 

Моніторинг виховної роботи 

Виховна робота у 2019-2020 н. р була підпорядкована проблемній темі: «Виховна 

система, як середовище формування індивідуального здоров’язберігаючого освітнього 

простору». В основу діяльності покладено принципи гуманізму, демократизму, 

поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, 

фізичного і естетичного виховання. 

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі працювало 30 класних 

керівників 1-11 класів, вихователі ГПД, асистенти вчителя з інклюзивної освіти. 
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Методичну комісію класних керівників очолювала Юхимчук А.В., вчитель  

географії, класний  керівник 10-А класу. Відпрацьована система роботи з класними 

керівниками: проведення  семінарів, круглих столів, обмін досвідом роботи, відкритих 

виховних заходів, 1-11 класи. 

Клас Класний керівник Проблемна тема виховної роботи 

1-А Глухова В.І. Використання інноваційних технологій у формуванні 

ціннісного ставлення до особистості у класному 

колективі 

1-Б Боримська Н.П. Виховання дисциплінованості, охайності, зібраності, 

згуртування дитячого колективу 

1-В Гетьман Ю.О. Виховання свідомого ставлення, любові до своєї 

держави України, ціннісного ставлення до культури і 

мистецтва 

1-Г Ковбасюк В.В. Формування творчої особистості засобами інтерактивних 

технологій 

2-А Барвенко О.О. Формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з 

використанням технологій розвитку критичного 

мислення 

2-Б Кудревич О.П. Виховання поваги до батьків, свого родоводу, 

національних традицій 

2-В Колотюк Т.О. Виховання свідомої дисципліни, культури поведінки та 

дружніх стосунків між учнями класу 

2-Г Шахова В.О. Створення системи виховної діяльності класного 

керівника та гуманістичної виховної системи класного 

колективу 

2-Д Грущак Г.В. Розвиток психомоторних та сенсорних можливостей 

розумово відсталих учнів молодшого шкільного віку 

шляхом використання ігрових технологій 

3-А Левкович Л.В. Стиль сімейних стосунків ,їх вплив на виховання у 

дитини ціннісного ставлення до себе  

3-Б Погоруй Н.В. Організація навчально-виховної взаємодії вчителя і учнів 

шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій, 

орієнтованих на особистість як найвищу цінність 

сьогодення 

3-В Поліщук М.А. Формування гармонійно розвиненої особис-тості дитини 

в умовах здоров’язберігаючого клімату класного 

колективу 

4-А Жданова О.В. Формування свідомої дисципліни та культури поведінки 

4-Б Тарасюк Т.О. Формування позитивного ставлення до культури та 

мистецьких орієнтирів у школярів 

4-В Левченко А.В. Виховання в учнів загальнолюдських цінностей, 

національної гордості, моральних якостей громадянина-

патріота, формування ціннісного ставлення до сім’ї, 

родини і людини 
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5-А Мазко І.С. Формування інтересу і свідомого ставлення до навчання, 

виховання культури поведінки в процесі навчання 

5-Б Ангеловська Л.Я. Формування духовного світу особистості під час 

навчально-виховного процесу 

5-В Заглада Л.В. Виховання компетентної  особистості  школяра, яка 

здатна до продуктивної  творчої  діяльності 

6-А Антоневська Л.Ю. Формування колективу, його вплив на виховання 

особистості 

6-Б Шелудченко І.В. Виховання  колективізму, згуртованості, формування 

високих моральних якостей та пропаганда здорового 

способу життя 

6-В Комаровська Л.В. Виховання в учнів свідомого ставлення до свого 

здоров’я як найвищої цінності  

7-А Граф М.В. Виховання духовно  багатої національно свідомої 

особистості – громадянина патріота з високими 

моральними якостями і міцним здоров’ям 

7-Б Цибульська О.В. Вплив морально-етичного виховання на формування 

взаємин в учнівському колективі 

7-В Іваненко Л.Л. Формування  компетентного школяра через моральні, 

духовні та національні пріоритети 

8-А Гуменюк Н.О. Формування учнівського колективу шляхом виховання 

обов’язку відповідальності, етичних норм поведінки і 

спілкування 

8-Б Осіпчук В.А. Формування високих моральних принципів та 

патріотичних почуттів вихованців ,навичок здорового 

способу життя 

9-А Токова Є.А. Виховання інтересу до навчання ,поваги один до одного і 

до старших, любові до рідного краю 

9-Б Юрчук Л.П. Розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, 

національної гордості, морально психологічних якостей 

громадянина-патріота. 

10-А Юхимчук А.І. Створення сприятливих умов для реалізації навчальної 

активності учнів, виховання дисциплі-нованості та 

навичок культури поведінки класного колективу 

11-А Цибенко Т.Л. Виховання всебічно розвиненої, творчої, високо-

моральної особистості. 

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. 

З напрямку «Цінне ставлення до суспільства і Держави» було проведено: 

- Тиждень незалежності «Ми діти твої Україно» (02-06 вересня); 

- День європейської спадщини  (12 вересня); 

- День партизанської слави (20 вересня); 
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- Урок памяті до трагічних подій Бабиного Яру  (27 вересня); 

- Свято українського козацтва  (07-11 жовтня); 

- День гідності та свободи (21листопада); 

- День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні  

(22 листопада); 

- Тиждень військово –патріотичного виховання   (02-06 грудня); 

- Тиждень громадянського виховання «Будьмо гідними називати себе 

українцями» (20-24 січня); 

- День пам’яті Героїв Небесної Сотні (20 лютого); 

- Тиждень милосердя (24-28 лютого). 

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя, 

впровадження в практику роботи школи інтерактивних форм навчання для здобуття 

знань і формувань життєвих навичок щодо зменшення вразливості до ВІЛ-інфікування. 

З цією метою було проведено: урок з формування навичок здорового способу 

життя (13 вересня ); день боротьби з палінням (21 листопада); день боротьби зі СНІДом 

(02 грудня); міжнародна компанія «16 днів проти гендерного насильства» (25.11-

10.12.2019 р.). 

Соціальним педагогом Подорожнію Ю.П. проведено анкетування: «Насильство у 

шкільному середовищі» (4-х класів), «Молодь і здоровий спосіб життя» (7-8-х класів), 

«Визначення рівня схильності до суціальної поведінки» (8-9 класи), 

До проведення профілактичної та просвітницької роботи з учнями в І семестрі 

2019-2020 навчального року були  залучені спеціалісти «Місія в Україні»: заняття з 

учнями 9-х класів з теми «Профілактика ризикової поведінкки серед  молоді, Секс, 

вільні статеві стосунки, причини та наслідки», «Профілактика абортів». В березні 2020 

року проведено 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, тематичне коло «Страшна хвороба –

людська байдужість» для учнів 7-А класу.  

До Міжнародниого  дня  толерантності  (15 листопада) проведено: виставку 

плакатів «Толерантність в нашему житті» (1-11класи), акцію «Засвіти ліхтарик 

толерантності» (5-10 класи), виховну годину «Толерантність – обєднаємо зусилля» (5-9 

класи), заняття з елементами тренінгу «Толерантність – це безконфліктне спілкування», 

тематичне коло «Планета Толерантності» (6 класи), відкритий захід «Толерантність 

шлях до миру» (11-А, Цибенко Т.Л.). 

В Міжнародний день людей з особливими потребами (03 грудня) порведено: 

заняття з елементами тренингу «Подорож до країни ввічливості та доброти» (2-4 класи), 

виховна  година  «Що ти можеш зробити для інших людей?» (1-11класи), акція «День 

добра» (1-11 класи), клубна година «Вчимося робити добро» (2-А, Барвенко О.О.), 

відкриті заходи: «Твори добро – воно тобі сторицею вернеться» (5-В, Заглада Л.В.), 

«Твори добро, бо ти людина»  (6-А, Антоневська Л.Ю).  

 Не менш важливу роль відіграє профорієнтація учнів, метою якої є формування 

творчої, працелюбної особистості, що володіє певними уміннями та навичками, 

професійною майстерністю. Протягом тижня з профорієнтації (24-28 лютого) 

проведено: рольова  гра «Відгадай професію» (1-4 класи), класні  години  «Світ  

професій» (5-6 класи), «Професійний гороскоп» (7-8 класи),  година спілкування «Я і 

моя майбутня професія» (10-11 класи). 
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В рамках розвитку творчих здібностей велику роль відіграє гурткова робота. На 

базі школи діє 11 гуртків, в яких задіяні 297  учнів (36% від усієї кількості школярів): 

2  художньо-естетичного напрямку,  2 художнього конструювання,  1 декоративно - 

образотворчого мистецтва, 1 технічного модулювання,  4 спортивного, 1 військово-

патріотичного напрямку 

Учасники драматичного гуртка (керівник Тростенюк А.І.) підготу-вали для учнів 

1-х класів театралізовану виставу «Лісова пригода», для учнів 4-х класів «Казковий 

каледоскоп», літературний ранок до дня Святого Миколая. Вихованці гуртка до 

Міжнародного дня рідної мови (21 лютого) підготували та провели гру-мандрівку 

«Мовленева стежка»; мистецьку альтанку «Променисте слово Тараса» (05 березня). 

На заняттях танцювального гуртка (керівник Журавльова Б.В.) діти розвивають 

мислення і фантазію, вчаться бачити, розуміти і створювати прекрасне, зміцнюють свій 

організм, формують правильну поставу, координацію рухів. Учасники гуртка 

підготували виступ до дня Святого Миколая. 

Основною  метою роботи гуртка «Паперопластика» (керівник Бахаєва І.О.) є 

ознайомлення з різними техніками виконання робіт із застосуванням різноманітних 

матеріалів, що розвиває просторову уяву учнів, творчі здібності та мислення.  

На заняттях гуртка «Технічне моделювання» (керівник Тимощук В.О.) діти 

опановують навички технічного моделювання, вивчають будову моделей автомобілів, 

літаків, кораблів, простих механізмів.  

Фізичне виховання має важливу роль у розвитку підростаючого покоління. Це 

добре розуміють вчителі фізкультури, які прикладають немало зусиль в організації й 

проведенні спортивних свят та змагань. 

В школі працюють спортивні секції: з футболу (керівник Гвоздь  С.П.), з тенісу 

(керівник Лазарсук С.А.); баскетболу  (дівчата)  (керівник  Тимофєева К.С.); шахів 

(керівник Андреєв О.В.). 

 

Превентивне виховання школярів 

В школі діє Рада профілактики  правопорушень. Робота Ради профілактики 

здійснюється у відповідності до річного плану роботи, розроблені заходи з 

профілактики  правопорушень  серед неповнолітніх на 2019-2020 навчальний рік.  

На кінець навчального року на внутрішкільному профілактичному обліку  

знаходиться 3 учні, які схильні  до порушення дисципліни, проявам адитивної 

поведінки, пропускам уроків без поважних причин. З боку класних керівників, вчителів-

предметників здійснюється постійний контроль за відвідуванням  навчальних занять 

учнями. Постійно проводиться аналіз  пропусків уроків  учнями без поважних  причин, 

що дає змогу запобігти проявів асоціальної поведінки школярів. 

Питання  профілактики  правопорушень постійно  знаходиться на контролі 

психологічної  служби. В даному напрямку проведено: 

1. Анкетування учнів з виявлення їх знань про свої права (4-9 класи). 

          2. Діагностичне дослідження «Стоп агресії підлітків. Зупинимо буллінг, як вид 

насильства»  

         3. Заняття з елементами тренінгу «Дружній клас» (4 класи), «Слухай ти –тебе 

почують» (4-5 класи), «Соціальні мережи. Безпечна поведінка в Інтернеті» (7-8 класи). 

4. Тренінг «Геть насильство над дітьми» (7-8 класи). 

Соціальним педагогом Подорожньою Ю.П, створено пам’ятки, рекомендації для 
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здобувачів освіти, їх батьків та педагогічних працівників: «Ризики спілкування в 

Інтернеті», «Хибні уявлення батьків ,що заважають ефективній профілактиці 

шкідливих звичок», «Як протидіяти домашньому насильству», «Здоров’я нації-основа 

культури спілкування». 

Соціальний педагог Подорожня Ю.П. 24 лютого 2020 року на загальношкільних 

батьківських зборах виступила з питання  «5 мов любові» та надала рекомендації 

батькам  щодо налагодження контакту зі своєю дитиною.          

З метою впровадження в життя положень Національної програми правової освіти, 

формування правової  культури,  профілактики негативних явищ у шкільному 

середовищі з 24 по 27 лютого 2020 року проведено Тиждень правового виховання: 

- правова гра «З героями казок по статтям Конвенції ООН про права дитини» (1-

2 класи); 

- класна година «Захист прав дитини в Україні» (3-4 класи); 

- квест «Знай свої права  і виконуй свої обов’язки» (5-6 класи); 

- виховні години «Конвенція ООН з прав дитини» (7-8 класи), «Реалізація прав 

дитини в сучасному українському суспільстві» (9-11 класи). 

Психологічна служба школи співпрацює з ССД ЖМР, Житомирським відділом 

поліції ГУНП в Житомирській області, громадськими організаціями 

Назва організації Результат співпраці Дата заходу 

Служба у справах 

дітей Житомирської 

міської ради 

Бесіда «Профілактика правопорушень серед 

учнівської молоді (8-А, 8-Б класи; Жалюк В.С.) 

10.12.2019 р. 

ВБО «Місія в 

Україну»  

Заняття з учнями 9-х класів з тем 

«Профілактика ризикованої поведін-ки серед 

молоді. Секс, вільні статеві стосунки, причини 

та наслідки», «Профілактика абортів» 

06.11.2019 р. 

07.11.2019 р. 

18.11.2019 р. 

21.11.2019 р. 

Житомирський 

відділ поліції ГУНП 

в Житомирській 

області  

 

Заняття «Права дитини» (3 клас)  (Йосипчук 

М.Д., Донцов Ю.В.). 

Бесіда «Відповідальність неповнолітніх перед 

законом» (6-7 класи) (Онищенко Л.О., 

Йосипчук М.Д.). 

Правовий брейн-ринг (9-11 класи). 

10.12.2019 р. 

 

25.11.2019 р. 

 

 

13.12.2019 р. 

ГТУ юстиції в 

Житомирській 

області 

Бесіда «Профілактика булінгу» 

 

19.09.2019 р. 

В школі ведеться наочно-візуальна інформація щодо профілактики алкоголізму, 

наркоманії, куріння.  

Педагогічним колективом школи проведена достатня робота по попередженню 

правопорушень та злочинності. 

 

Розвиток учнівського самоврядування 

На сучасному етапі учням надано більше прав і повноважень, створено широкі 

можливості для самореалізації кожного; вони здобувають управлінські вміння, 

навчаються жити в демократичному суспільстві.  

Органи учнівського самоврядування взаємодіють із педагогічним колективом 
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школи на засадах співпраці, що сприяє творчій діяльності учнів і дорослих. Основними 

засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню є: 

забезпечення реальних прав та обов’язків органів самоврядування; підвищення довіри 

педагогів до рішень учнівського колективу, його органів самоврядування; 

цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського 

колективу, управління справами школи. 

У кожному класному колективі (7-11 клас) діє своя модель учнівського 

самоврядування, яка взаємодіє зі структурою загальношкільної моделі, чіткий розподіл 

доручень між членами класу та консультативне педагогічне керівництво з боку 

класного керівника. 

У 2019-2020 навчальному році учнівське самоврядування школи функціонувало 

відповідно до діючого Положення про учнівське самоврядування. Шкільне самовря-

дування охоплює сфери навчання, трудової діяльності та суспільної праці, організації 

порядку й дисципліни, громадсько-суспільної діяльності, вільного часу, спорту, 

художньої діяльності тощо. 

Склад органів учнівського самоврядування, план роботи та графік засідань було 

обговорено і затверджено на учнівській конференції у вересні 2019 року. Головою 

шкільного учнівського самоврядування була учениця 11-А класу.  

Протягом 2019-2020 навчального року було  організовано  і проведено благодійні 

акції «Милосердя» до Дня людей похилого віку; «Подаруй бібліотеці книжку», 

«Іграшка другу». Учні школи взяли участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти 

насильства». Проведено рейди-перевірки: оформлення класних куточків; стану 

підручників; стану ведення щоденників; рейд «Урок»; зовнішнього вигляду учнів; по 

виявленню учнів, схильних до пропусків уроків без поважних причин. 

Завдяки участі дітей у різних виховних заходах зростає соціальна активність та 

відповідальність в процесі практичної громадської діяльності школярів; розвиваються 

творчі риси характеру, а саме: цілеспрямованість, винахідливість. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ЗМІЦНЕННЯ  

ЗДОРОВ’Я УЧНІВ  І ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ 
 

Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із  

малозабезпечених сімей  та інших учнів  з соціально вразливих категорій 

На початку навчального року з метою обліку дітей і сімей, які потребують 

соціальної підтримки, проведено місячник  з охорони дитинства, під час якого складено 

соціальні паспорти класів, оновлено банк даних сімей і дітей. Це питання 

контролюється 4 рази на рік. 

Відповідно соціальному паспорту в школі навчаються: 

 - 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими 

встановлено опіку; 

- 27 дітей з інвалідністю; 

- 61 учень з багатодітних родин; 

- 1 дитина батьк якої загинув при виконанні службових обов’язків; 

- 60 дітей батьки, яких перебували чи перебувають у зоні АТО (ООС). 

Робота щодо забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із 

малозабезпечених сімей і учнів із соціально вразливих категорій ведеться спільно з 

опікунами й батьками.  
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Забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, створення умов для психічного  

та фізичного здоров’я  учнів та вчителів  

На початок 2019-2020 навчального року були оформлені всі необхідні акти-

дозволи на проведення занять в навчальних кабінетах, спортивної зали та спортивного 

майданчику, майстернях, паспорт санітарно-технічного стану школи. У серпні 2019 

року проведено навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, 

пожежної безпеки. За графіком проведено заліки працівників, про що складені 

відповідні протоколи. 

Педагогічний колектив школи постійно тримає на контролі питання охорони 

життя і здоров’я дітей, впроваджуючи здоров’язберігаючі, здоров’яформувальні та 

здоров’язміцнювальні технології та вироблення основних напрямків фізкультурно-

оздоровчої та спортивної діяльності: 

1) Тиждень безпеки дорожнього руху (18-22  листопада 2019 року): єдина класна 

година «Безпека руху на дорозі» (1-11класи); рольова гра «Дорожня абетка» (1-2 класи); 

інформаційно-розважальна гра «Мій друг – безпечний рух» (3-4 класи); вуличний 

марафон «Дорожні знаки та їх значення» (5-6 класи); бесіда з елементами вікторини 

«Правила дорожнього руху знай і завжди їх пам’ятай» (7-8 класи); конкурс проектів 

«Безпечна дорога до школи» (9-11класи); виховний  захід «Твій друг –дорожній рух» 

(4-В кл., класний керівник  Левченко А.В.). 

 2) Тиждень безпеки життєдіяльності (20-24 січня 2020 року): конкурс малюнків 

«Безпека життя-шлях до безпечного дитинства» (1-7 класи); виховні години: «Наодин- 

ці вдома» (1-2 класи), «Небезпека поруч» (3-4 класи), «Небезпека враження електро-

трумом» (5-7кл.), «Сучасні проблеми безпеки життєдіяльності» (8-11кл.);  година 

спілкування «Пожежна безпека, надзвичайні ситуації, що загрожують добробуту 

людини та суспільства» (7-В кл., класний керівник Іваненко Л.Л.). 

Систематично класні керівники проводять бесіди з питань профілактики всіх 

видів дитячого травматизму з відповідним записом до сторінки журналу «Бесіди по 

попередженню нещасних випадків». Переважну більшість травм  учні  отримують 

внаслідок порушення ними правил безпечної поведінки.  

 
Відповідно до законів України «Про охорону праці» й «Про колективні угоди» 

між дирекцією школи та профспілковим комітетом підписано Колективну угоду, у який 

визначено обов'язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а 

також щодо реалізації прав і соціальних гарантій на охорону праці. Працівники школи 

з вересня 2019 по червень 2020 перебували на листках з тимчасової непрацездатності  

995 днів (79 листків). 
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 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 

Кількість листків 67 96 79 

Кілкьість днів 670 879 995 

З них невиробничі травми:  

Кількість листків 1 9 6 

Кілкьість днів 11 216 97 

 

Організація медичного обслуговування учнів 

У 2019-2020 навчальному році у школі функціонувал  медичний пункт. Медичний 

нагляд за учнями забезпечувала  сестра медична Душко Ліна Філісонівна 

До 01 вересня батьками учнів були надані довідки форми 086-1/о про проходження 

медичного огляду, яка дійсні рік з моменту її видачі. За наданими довідками, серед учнів 

1-11-х класів 

В 2019-2020 навчальному році в порівнянні з 2018-2019 навчальним роком у 2-11 

класах: 

Виявлено захворювань Всього В т.ч. 

вперше 

Всього В т.ч. 

вперше 

2018 рік 2019рік 

Новоутворення 3 - - - 

Хвороби крові та кровотворних органів 2 - - - 

Хвороби ендокринної системи, в т.ч. 

недостатність харчування 

102 2 126 18 

Хвороби органів зору 104 7 124 10 

Хвороби нервової системи  45 1 47 1 

Психічні розлади - - 9 9 

Хвороби вуха 2 - 3 1 

Хвороби органів дихання 67 3 8 - 

Хвороби органів травлення 39 - 48 16 

Хвороби сечовивідної системи 31 - 18 - 

Хвороби шкіри 8 - 4 - 

Хвороби системи кровообігу 221 9 202 - 

Хвороби кістково-м'язової системи 49 - 75 27 

Вроджені аномалії розвитку 7 - 17 10 

ВСД 82 - 104 20 

Хірургічна потологія 23 - 20 - 

Інші патології 5 - 41 19 
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 Класними керівниками 1 – 11 класів до 05 вересня 2019 року було заповнено в 

класних журналах два листка здоров’я. У разі необхідності проходження повторного 

медичного огляду для визначення групи для занять фізичною культурою учнів класні 

керівники повідомляли батьків у письмовому вигляді. 

Педагогічні працівники школи та сестра медична Душко Л.Ф. здійснюють 

медико-педагогічний контроль відповідно до додатку 1 Положення  про медико-

педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

В школі створена система медико-педагогічного контролю за проведенням уроків 

з фізичної культури. Питання забезпечення медико-педагогічного контролю були 

розглянути на батьківських зборах в листопаді 2019 року; 

 

Організація харчування учнів 

Харчування учнів 1-11 класів здійснювалося відповідно до рішення виконавчого 

комітету Житомирської міської ради від 17.12.2019 № 1368 «Про встановлення вартості 

харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань». 

Вартість харчування на день однієї дитини, потерпілої внаслідок Чорнобильської 

катастрофи визначено Міністерством праці та соціальної політики України. 

Компенсаційні виплати за харчування учня зазначеної категорії проводило управління 

праці та соціального захисту населення Корольовської районної рада міста. 

Розподіл коштів на організацію гарячого харчування дітей, облік і звітність за 

використання коштів, що виділялися на безоплатне харчування, здійснювався 

відповідно до чинного законодавства. 

Контроль за організацією, забезпеченням та якістю харчування у школі 

забезпечувала директор школи Шадурська О.Ю., відповідальна за організацію 

харчування дітей зі складу адміністрації – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Заболотна Т.В. та сестра медична  Душко Л.Ф. 

Облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, та дітей, яким надавалася 

адресна допомога на харчування, здійснювали класні керівники, які надавали 

відповідну інформацію Заболотній Т.В., заступнику директора з навчально-вихвоної 

роботи. Заболотна Т.В. щомісячно аналізовала стан охопленості харчуванням учнів 1-

11 класів та надавала інформацію в департамент освіти Житомирської міської ради. 

Відповідно до санітарних правил і норм сестра медична школи Душко Л.Ф. 

здійснювала щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами 

їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, 

санітарно-протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням щоденного 

меню. 

У вересні 2019-2020 навчального року створено 2 комісії з контролю за 

організацією та якістю харчування: бракеражну комісію, яка здійснювала щоденний 

контроль за якістю готових страв у шкільній їдальні, та комісію з  перевірки питань 

щодо організації та забезпечення харчування, контролю за якістю продукції, 

дотримання санітарно-гігієнічних норм, матеріально-технічною базою шкільної 

їдальні. 

Забезпечувала харчування школярiв протягом 2019-2020 років переможець 

конкурсних торгiв, фiзична особа-пiдприємець, Підкаура В.В. на ocнoві договору, 

укладеному мiж директором школи та фiзичною особою-пiдприємцем про закупiвлю 
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послуг  за державнi  кошти. 

        Харчування учнів було організовано у відповідності до меню, яке складено на 

підставі примiрного двотижневого  меню (погоджено Житомирським міським управлiн-

ням ГУ Держпродспоживслужби у Житомирськiй областi). 

У школі на початку навчального року організовано питний режим. В обідній залі 

встановлено бачок з охолодженою кип’яченою водою. За бажанням батьків, зокрема в 

початковій школі, наявна негазована бутильована вода із відповідними супровідними 

документами, що засвідчують її якість та безпеку. 

Класними керівниками, сестрою медичною Душко Л.Ф. проводилась відповідна 

просвітницько-роз’яснювальна та організаційна робота з батьками, учнями по 

залученню школярів 5-11 класів до гарячого харчування.  

 

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛГІЧНОЇ СЛУЖБИ  

 

У вирішенні актуальних проблем сучасної освіти суттєву  роль відіграє система 

психологічного супроводу діяльності закладу загальної середньої освіти: 

 Драгі Ірина Степанівна, 

практичний психолог 

Подорожня Юлія Петрівна, 

соціальний педагог 

Кількість 

ставок 

1 1 

Категорія  вища вища 

Проблемна 

тема 

Створення єдиного освіт-нього 

простору школи для формування 

навчально-пізнавальних та 

виховних компетенцій учнів 

Педагогічний колектив, як об’єкт 

соціально-педагогічної діяльності 

Соціальним педагогом  Подорожнюю Ю.П. та практичним психологом Драгою 

І.С. в 2019-2020 навчальному році проведено: 

Функції та основні види робіт Охоплено осіб 

Індивідуальна діагностика 

а) учнів (всього) 56 

Групова діагностика, дослідження 

а) учнів (всього) 1525 

б) педпрацівників 160 

в) батьків / опікунів 150 

Консультування  індивідуальне 

а) учнів (всього) 85 

б) педпрацівників 118 

в) батьків / опікунів 91 

Консультування групове 

а) учнів (всього) 128 

б) педпрацівників 46 

в) батьків / опікунів 54 

Корекційна  індивідуальна робота  

а) учнів (всього) 45 
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Групова корекційна робота  

а) учнів (всього) 120 

Профілактика індивідуальна 

а) учнів (всього) 20 

Профілактика групова 

а) учнів (всього) 1655 

Проведення ділових ігор, інтерактивних занять, тренінгів для 

а) педпрацівників 80 

б) батьків / опікунів 65 

Просвіта, виступи перед 

а) учнями 1655 

б) педпрацівників 160 

в) батьків / опікунів 320 

Індивідуальні та групові консультації:  

Тематика звернень 

К-сть звернень до 

Драги І.С. Подорожньої Ю.П. 

З боку батьків  

Труднощі у навчанні 8 4 

Підвищення мотивації учнів до навчання, 

проблеми шкільної неуспішності 
7 

5 

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, 

проблеми самооцінки дитини 
8 

8 

Адаптація дитини до нового колективу  6 3 

Асоціальні прояви у поведінці дітей 4 2 

Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у 

СЖО 
0 

2 

Психологічний та соціально-педагогічний 

супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2 

3 

Психологічний та соціально-педагогічний 

супровід дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб 

1 

0 

Психологічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти 

15 

3 

Булінг 2 2 

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 2 0 

Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 2 0 

Професійне самовизначення учнів 14 0 

Дитина у віртуальному просторі. 

Комп’ютерна залежність 
1 

2 

Статеве виховання, дружба, кохання, рання 

вагітність 
0 

5 

З боку педагогів 
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Асоціальні прояви у поведінці дітей 10 8 

Адаптація дитини до нового колективу 10 6 

Готовність до навчання та труднощі у навчанні 10 4 

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, 

проблеми самооцінки дитини 
6 

3 

Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у 

військових конфліктах 
0 

2 

Психологічний та соціально-педагогічний 

супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2 

0 

Психологічний та соціально-педагогічний 

супровід дітей із сімей учасників АТО 
0 

10 

Психологічний та соціально-педагогічний 

супровід дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб 

0 

1 

Психологічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти 

26 

16 

Професійне самовизначення учнів 0 0 

Профілактика шкідливих звичок ( вживання 

наркотичних речовин, напоїв, що містят 

алкоголь, тютюнопаління) 

9 

10 

«Професійне вигорання» педагогів 0 4 

Формування здорового способу життя 10 12 

Дитина у віртуальному просторі. 

Комп’ютерна залежність 
5 

0 

Психологічний клімат учнівського колективу, 

міжособистісні конфлікти   
10 

5 

Домашнє насильство 0 0 

Булінг 5 1 

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 2 0 

Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 2 0 

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки» 6 0 

Суїцидальна поведінка дітей 2 0 

Робота з дітьми «груп ризику» 17 12 

З боку дітей 

Труднощі у навчанні 6 3 

Самовдосконалення, розвиток власних 

здібностей і компетенцій 
2 

2 

Професійне самовизначення 17 2 

Профілактика шкідливих звичок ( вживання 

наркотичних речовин, напоїв, що містят 

алкоголь, тютюнопаління) 

0 

2 

Дитина у віртуальному просторі. 

Комп’ютерна залежність 
2 

0 
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Суїцидальні роздуми дітей 4 0 

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 5 3 

Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 4 5 

Адаптація дитини до нового колективу 6 3 

Відсутність мотивації до навчання 7 0 

Психологічний клімат учнівського колективу, 

міжособистісні конфлікти 
10 

10 

Булінг 4 1 

Статеве виховання, дружба, кохання, рання 

вагітність 
6 

5 

Робота з дітьми «груп ризику» 6 8 

Дитяча злочинність 1 0 

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості 

Співпраця з органами виконавчої влади, 

неурядовими громадськими організаціями 

тощо (військові комісаріати, комісія у справах 

дітей, ЦСССДМ та інші) 

0 

25 

Співпраця нацполіції та школи у сфері 

профілактики правопорушень 
0 

16 

Проведення спільних просвітницько-

профілактичних заходів 
1 

23 

Психологічна просвіта 0 5 

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

на педрадах, семінарах, на методичній комісії класних керівників, вчителів-

предметників, на батьківських зборах; брали участь у міських методичних заходах: 

Тема виступу Категорія працівників Дата 

Подорожня Ю.П. 

Особливості інклюзивного навчання в США Соціальні педагоги 

м. Житомира 

14.11.2019 р. 

Особливості роботи психологічної служби у 

закладах загальної середньої освіти 

Студенти ЖДУ  

ім. І.Франка 

15.11.2019 р. 

Особливості організації інклюзивного 

навчання 

Студенти 

Коростишівського 

педагогічного коледжу 

17.12.2019 р. 

Основи інклюзивного шкільного навчання Практичні психологи  

м. Житомира 

09.01.2020 р. 

Драга І.С., Подороржня Ю.П. 

Квест «Співпраця школи з ІРЦ» Слухачі курів 

підвищення 

кваліфікації директори 

ІРЦ облаті 

13.02.2020 р. 

В 2019-2020 навчальному році  практичний психолог Драга І.С. та соціальний 

педагог Подорожня Ю.П. відвідували уроки вчителів, що атестуються,  відкриті уроки 

та позакласні заходи, виховні години. 
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АНАЛІЗ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

           У 2019-2020 навчальному році діяльність шкільної бібліотеки була спрямована 

на формування системи бібліотечно-бібліографічних знань, формування мовної 

культури читачів, громадянської грамотності, забезпечення художньою, довідковою, 

науково-педагогічною літературою, пошук та втілення інноваційних форм роботи, 

здатних посилити роль книги у навчально-виховному процесі. 

Використання традиційних та впровадження інноваційних технологій дозволяє по 

новому організувати роботу з книгою, сприяє вихованню компетентного читача, 

здатного віднаходити інформацію з різних джерел, критично аналізувати прочитане та 

застосовувати знання на практиці. 

Основні показники роботи шкільної бібліотеки 

№ Показники роботи Виконано 

1 Читачів  всього: з них  

- учнів, 

- вчителів, 

- співробітників 

677 

573 

73 

31 

2 Книговидача:   

- підручників 

- художньої та  галузевої літератури 

 

9381 

2401 

3 Відвідуваність за рік: 

Середня  відвідуваність: 

2939 

25 

4 Кількість масових заходів: 

- книжкових виставок 

- усних журналів 

- конкурсів, вікторин, ігор 

- зустрічей, екскурсій до бібліотеки 

- конференцій, турнірів 

- квестів 

- арт-годин 

- фрі-маркетів 

- ток-шоу 

- літературних ранків 

- виховних годин 

 

22 

2 

11 

8 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

5 

5 Кількість бесід: 

- оглядів  літератури 

- бібліотечних уроків 

 

20 

18 

6 Фонд: 

- підручники  

- художньої та галузевої літератури 

- газет та журналів  

 

13498 

6389 

243 

7 Забезпеченість підручниками  97 % 

8 Надходження  фонду: 

- підручників 

- художньої літератури 

 

2078 

8 

9 Списання:  
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- підручників 

- художньої літератури 

725 

559 

10 Довідково-бібліографічна робота 78 

11 Кількість абонентів МБА 13 

12 Видано документів іншим бібліотекам  84 

13 Отримано документів з інших бібліотек 11 

Шкільна бібліотека працювала згідно плану, затвердженому директором школи. 

Планово та систематично в бібліотеці пропагувались  бібліотечно-бібліографічні 

знання, проводилися заходи по вихованню культури читання. Перевага надавалась 

нетрадиційним формам пропаганди літератури. За допомогою різноманітних форм 

бібліотечно-бібліографічної роботи учні збагачують свої знання про символи України, 

про свій рідний край і його історію, навчаються  бережливо та охайно ставитися до 

книги. 

           Для кращого ознайомлення з книжковим фондом створено постійно діючі 

книжкові стенди з розкритими тематичними полицями: О, рідна мово, хто без тебе  я?, 

Барви рідного краю, Вчитель радості й добра, Дорогами партизанської слави, Бібліотека 

– світ нових можливостей, Калинова сопілка, Ніколи не сміявся без любові (до дня 

народження Остапа Вишні), Письменники – дітям (до Всесвітнього дня дитини), 

Співець души народної (до дня народження І. Нечуй-Левицького), Григорій Квітка-

Основ’яненко – батько української прози, Український Езоп (до дня народження 

Г.Сковороди), Святло Різдвяної зірки, Україна в нас одна – Соборна Незалежна (до Дня 

соборності України). 

 Діяли: виставка-інсталяція «Голокост – скорботна пам’ять народу», «Віч-на віч із 

Шевченком», «Лицар краси і добра» (до дня народження М. Рильського); книжкова алея 

«Сонячний казкар з Бердичева» (до дня народження В. Нестайка); виставки «Країна 

доброго чарівника» (до дня народження М.Пришвіна), «Винахідник без майстерні» (до 

дня народження Жюль Верна), «Поліський край – частина України»; виставка-реквієм 

«Герої нашого часу» (до Дня Героїв Небесної Сотні); виставка-персоналізація «Довго 

щирими словами до людей промовлятиму я» (до дня народження Лесі Українки); 

виставка-застереження «Стоп: наркотик!!!» (до дня боротьби з наркоманією);  

            Завідувачкою бібліотеки Тростенюк А.І., бібліотекарем Шегедою Н.М. у 2019-

2020 навчальному році проведено: 

1) виховні, просвітницькі та інформативні години: виховна година-зустріч з Н.М. 

Семеновою, науковою співробітни- цею літературно-меморіального музею В. 

Короленка «Образ дитинства в творчості  В. Короленка»; година пам’яті «Чорна сповідь 

моєї Вітчизни» (до Дня  пам’яті жертв   голодомору); година патріота до Дня збройних 

сил України «З Україною в серці»; урок пам’яті «Небесній Сотні шана і молитва», 

присвячений подіям на Євромайдані та Героям Небесної Сотні; арт-година «Живопис у 

житті Т. Шевченка»; 

2) бібліотечні уроки: до Дня міста  - «Танго з минулим», до Дня вчителя -  

«Вчитель радості і добра», до тижня Прав та обов’язків дитини -  «Права та свобода 

дитини», до Дня народження Лесі Українки -  «На зеленому горбочку, у веселому 

садочку», до Всесвітнього дня читання вголос  - «Читаємо разом»; 

3) бібліотечно-бібліографічні уроки:  «Знайомство з бібліотекою», «Каталоги та 

картотеки», «Читач в бібліотеці», «Уміння бути читачем», «Критична література», «Як 

вибирати книжки», «Самостійний вибір книг у бібліотеці»; 



47 

 

4) інтелектуальне ток-шоу «Повір у себе»; 

5) літературна гра «Скринька веселинка», «Чи знаємо ми Шевченка»; 

6) літературне лото «Казкознавці»; 

7) літературна вітальня «Зимова феєрія»; 

8) мистецька вітальня «Яким він був. Шевченко у дитинстві»; 

9) мистецька альтанка «Промовисте слово Тараса»; 

10) гра-мандрівка «Мовленнєва стежина»; 

11) турнір знавців історії «Нам берегти тебе Соборну і Єдину»; 

12) презентація «Казка про українську мову»; 

13) літературна віртуальна подорож «Сторінками казки К. Ушинсь-кого «Як 

сорочка в полі виросла»; 

14) смайл-опитування «Чи є майбутнє у книжок та бібліотек?»; 

15) краєзнавчий квест «Мандрівка цікавими місцями Житомир-щини»; 

16) конкурси: «Я люблю читати», «Шкільна бібліотека майбут-нього», «Я і моя 

улюблена книга», бліц-конкурс «Дивись не помились», «Книжкова алея»; 

         17) огляди літератури: «Літературна Житомирщина», «Партизанська Житомир-

щина», «Шляхами сурових випробувань», «Юні оборонці Батьківщини»,  «Паління чи 

здоров’я – вибирай сам»; 

18) бібліофреш  для вчителів початкової школи,  для вчителів суспільно-

природничих дисциплін, 

19) бібліотечний фрімаркет  до Міжнародного Дня дарування книг. 

         Традиційними стали зустрічі з видатними творчими особистостями міста, гостями 

бібліотеки були: заслужений майстер народної творчості України Валерій Березівський. 

За його участі пройшов інтегрований урок у 5-му класі «Українські традиційні народні 

інструменти: сопілка»; наукова співробітниця літературно-меморіального музею В. 

Короленка, -дослідниця творчості  письменника Н.М. Семенова;  молодша наукова 

співробітниця літературно-меморіального музею В. Короленка О.В. Бовкун з 

презентацією поліського рушника. 

Бібліотека створює сприятливі умови щодо розкриття та розвитку талантів і 

здібності учнів. Організовані та проведені: виставка-вернісаж книжкової ілюстрації 

малюнків читачів «Моя улюблена книга»; учнівські презентації творчих міні-творів  

«Бібліотека майбутнього»; учнівські презентації власних виробів  «Я – творча 

особистість».  

           Реформування освітньої системи України передбачає трансформаційні зміни в 

освітньому процесі, де школа буде враховувати здібності, потреби та інтереси кожної 

дитини. Протягом року в бібліотеці проводилась позакласна  та позашкільна робота з 

дітьми з особливими освітніми потребами. Заходи проводились з урахуванням їхніх 

інтересів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей та стану здоров’я. 

Проводено: «Екотерапія»: читання вголос, бесіда про художні ілюстрації в дитячих 

книжках, бесіда про твори природного циклу В. Біанки, М. Сладкова, М. Пришвіна,  

виставка творчих робіт, виступи вихованців драматичного гуртка «Добрик», 

індивідуальна робота з учнем у виборі книжок для позакласного читання. 

Документація шкільної бібліотеки у наявності відповідно до переліку 

обов’язкової документації та ведеться на належному рівні. 
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АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ 

 

Відповідно механізму реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

здійснено самоаналіз роботи колективу школи за 2019-2020 навчальни рік. Для  

реалізації  якісного виконання навчальних планів і програм здійснена звірка 

календарно-тематичних планів з навчальними програ-мами, перевірені класні журнали, 

проведені співбесіди з педагогічними працівниками. Станом на 29 травня 2020 року 

змістовна частини навчальних програм повністю реалізована.  
Під час складання розкладу було враховане співвідношення навчального 

навантаження протягом тижня, а також чергування протягом дня і тижня предметів 

природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого 

мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я та фізичної культури. 

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 Рівень готовності дітей до школи та створення психолого-

педагогіч-них умов навчання першоклас-ників в умовах 

НУШ 

16-27.09. 

2019 

2 Інтегроване навчання як засіб гармонійного розвитку 

дитини 

07-18.10. 

2019 

3 Вироблення в учнів умінь і навичок самостійно здобувати 

знання 

04-22.11. 

2019 

4 Організація навчально-виховної роботи під час переходу до 

основної школи 

02-13.12. 

2019 

5 Адаптація учнів до основної школи – передумова успішного 

навчання школярів 

16-27.09. 

2019 

6 Збереження працездатності й робочої дисципліни учнів під 

час уроку 

07-18.10. 

2019 

7 Мотивація і розвиток працездатності підлітка 04-22.11. 

2019 

8 Інтеграція освітнього процесу у формуванні ключових 

компетентностей школярів 

23.09-04.10. 

2019 

9 Ефективність використання педагогічних технологій та 

інструментарію під час освітнього процесу 

02-13.12. 

2019 

10 Критичне мислення – модель навчання й виховання 

громадян майбутнього 

07-18.10. 

2019 

11 Виховання активної, соціально адаптаваної, відповідальної 

та стратегічно мислячої особистості 

04-22.11. 

2019 

          На результативність навчально-виховного процесу впливає постійний контроль з 

боку адміністрації школи. Один раз на місяць були проведені тематичні наради при 

директорові. 

 В  2019-2020   навчальному  році адміністрацією школи вивчено:  

- систему  уроків  вчителів  Русецької Ю. П., Токової Є.А., Шумлянської В.В., 
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система роботи вчителів Шумлянської Н.В., Тимощука В.О., вихователя  ГПД  

Гончаренко Г.М.; досвід роботи вчителів Ангеловської Л. Я., Заболотної Т.В., 

Комаровської Л. В. Юрчук Л.П., Граф М.В.,  

- стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів з зарубіжної  

літератури. 

СТАН  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  

ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ 

 

Будівля школи прийнята в експлуатацію 40 років тому. Адміністрація школи разом 

з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної 

бази, підтриманням її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться за 

рахунок державної освітньої субвенції та з міського бюджету департаменту освіти 

Житомирської міської ради. Протягом навчального року систематично здійснювалася 

виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. 

Педагогічний колектив у тісній співпраці із батьками доклав чимало зусиль щодо 

зміцнення матеріально-технічної бази школи, естетичного оформлення класних кімнат, 

шкільних коридорів, методичного поповнення навчальних кабінетів, пам’ятаючи про 

те, що навчальний заклад повинен стати школою радості для учня, місцем натхнення 

для вчителя.   

Фінансування захищених статей бюджету забезпечено на 100% згідно фактичної 

потреби закладу. 

Матеріальна допомога на оздоровлення  педагогічним працівникам та 

працівникам  бібліотеки, гоовному бухгалтеру, бухгалтеру, сестрі медичній виплачува-

лась згідно плану асигнувань у розмірі 100% від посадового окладу.  

Списання матеріально-технічних засобів проводилося постійно діючою  комісією  

на  списання  по  строку  придатності. 

Дотримувалося бюджетне законодавство при взятті бюджетних зобов’язань. 

Затверджені  ліміти освоювались в межах їх помісячного розподілу, бюджетні кошти 

використовувалися згідно цільовим призначенням, фінансово-бюджетна дисципліна 

дотримувалася.  

За рахунок бюджетних коштів:  

1) придбано: 

 Сума, грн. 

адаптер (блок живлення) для системи очищення води 659,00 

сіль гранульована для системи очищення води 4500,00 

картридж з гранульованим активованим вугіллям, змінний 

випромінювач, кільця ущільнюючі для системи очищення води 5050,00 

світлодіодні лампи 2728,00 

світильники накладні 5724,00 

столи та стільці  учнівські, стіл учительський 45813,00 

журнали обліку уроків, журнали обліку гуртків, класні журнали, 

журнали обліку індивідуальних занять 3902,00 

свідоцтва досягнень, особові справи учнів, табеля навчальних 

досягнень 1684,00 

дезінфікуючі засоби 3328,00 
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сушарка для рук 2933,00 

склопакети 2856,00 

драбина 723,00 

двері металопластикові (міжсходові) 37200,00 

відра, мітли, віники, совки, йоршики для унітазів, корзини для сміття, 

шпателі, валики хутряні , пензлики, макловиці, щітки побілочні, 

ганчірки для прибирання 6799,00 

граблі віялові, ключ розвідний,лопати снігові 2658,00 

рукавиці будівельні трикотажні 955,00 

рукавички гумові 1363,00 

замки врізні та серцевини до замків 1612,00 

вимикачі внутрішні, зовнішні 861,00 

розетки 480,00 

бачки пластмасові до унітазів, арматура до бачків, букса керамічна, 

змішувачі до умивальників, змішувачі до ванної 6209,00 

лінолеум 5649,00 

шпаклівка, сатенгіпс, ізогіпс, розчинник, грунтовка, оліфа 8110,00 

Плита OSB 1350,00 

лак та фарба 52967,00 

мило господарське, мило рідке 2449,00 

миючий засіб для підлоги, миючий засіб для сантехніки, засіб для 

чищення, миючий засіб для вікон, пральний порошок 7069,00 

свідоцтва досягнення учнів 357,00 

безконтактниі інфрачервоні термометри 5180,00 

сенсорні дозатори на стійках 11360,00 

деззасоби та дезкалимки 9170,00 

паперові рушники 81,00 

диспенсори 810,00 

сітка армована 700,00 

пінопласт, кут перферований 196,00 

 243485,00 

 

Для НУШ Сума, грн. 

ламінатори 10000,00 

дидактичні матеріали 38496,00 

лупи шкільні 2700,00 

демонстраційні комплекти 10575,00 

лялькові театри 12230,00 

набори та комплекти на магнітах 17860,00 

демонстраційні муляжі 12840,00 

комплекти та набори  таблиць,плакатів 4305,00 

рухомі моделі 11278,00 

глобуси 2100,00 

мікроскоп учнівський 5920,00 

 128304,00 
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2) здійснено: 

держповірка ботів, рукавиць, інструментів 346,00 

вимірювання опору контурів заземлення 3500,00 

перевірка та випробувнаня гідрантів та внутрішніх пожежних кранів 1122,00 

перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників 5430,00 

встановлення аварійних світильників 19750,00 

встановлення доводжувачів до металопластикових дверей 9300,00 

заміна освітлення підвалів 30000,00 

заміна освітлення приміщень на світлодіодне 10000,00 

заміна шаф, щитів,автоматів пускової апаратури 40000,00 

поточний ремонт санвузів 171144,00 

поточний ремонт приміщень 14700,00 

поточний ремонт спортивного майданчика 5700,00 

заміна електропроводки 15000,00 

ремонт картриджів 1600,00 

видалення дерев 34051,00 

метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки 454,00 

 362097,00 

Відповідно  плану  зміцнення  матеріально-технічної  бази  і господарської  

діяльності у 2019-2020 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, чистка колодязів. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ 

В 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів в галузі 

освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, 

покращення результативності освітньої діяльності, удосконалення культурних і 

національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу 

педагогічних працівників у суспільстві, враховуючи основні педагогічні надбання 

2018–2019 навчального року, а також недоліки в навчально-виховному процесі  

основними напрямками роботи вважати:+ 

  І. Освітні: 

  - забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; 

  - реалізація завдань, визначених Національною стратегією розвитку освіти в 

Україні на 2011-2021 роки; 

 - реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку й навчання учнів 

через оновлення змісту освіти й упровадження нових освітніх технологій, зокрема 

інформаційних і телекомунікаційних, на всіх ступенях навчання; 
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  - створення умов для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів 

до організації навчання і виховання в навчальному закладі; 

 - перехід з 01 вересня 2020  року в 3-х класах на навчання в умовах нової 

української школи (НУШ); 

 - активізація роботи щодо організації освітнього процесу через чітке 

структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку, як 

засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій; 

- забезпечення якісної підготовки до  державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

- активізація індивідуальної роботи з обдарованими та талановитими дітьми, 

систематичної та послідовної роботи щодо якісної підготовки учнів до олімпіад, 

конкурсів, турнірів різного рівня; 

- продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану; 

- проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як основи 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

  II. Виховні, соціальні: 

  - спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні 

можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, 

розвитку її індивідуальних здібностей; 

  - забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого 

залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку 

громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді; 

  - посилення профорієнтаційної роботи з неповнолітніми, забезпечення постійного 

контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопору-

шень із залученням органів внутрішніх справ, служби у справах дітей, громадськості; 

  - суворе дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства», міських  і 

районних програм, які направлені на поліпшення умов виховання, навчання та 

оздоровлення, соціального та матеріального забезпечення та захисту дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

  -  спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до 

самостійного життя, підтримку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх 

родин. 

III. Організаційні, методично-кадрові: 

- оновлення системи управління школою згідно з тенденціями розвитку 

управлінської науки і вимогами Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту»; 

- робота над науково-методичною  проблемою «Єдиний освітній  простір школи 

– шлях до формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей учнів»; 

- забезпечення інформаційної відкритості освітнього середовища школи з метою 

залучення партнерів соціуму для оновлення інфраструк-тури і змісту освітнього 

процесу; 

 - атестація й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

 - вдосконалення знань педагогів про засоби та інструментарій дистанційного 

навчання для подальшого використання під час освітнього процесу; 
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- зміцнення та збереження матеріально – технічної  бази школи шляхом 

використання бюджетних коштів та інших джерел фінансування школи.  

IV. В системі інклюзивної освіти: 

- забезпечення  плідної  співпраці  шкои  з  громадськими   організаціями  міста; 

- подальший  розвиток  шкільного  самоврядування  в  класах,  з  метою  розвитку  

в  дітей  соціальних  навичок,  безболісної  адаптації  в  сучасному  суспільстві,  

формування  свідомої  дисципліни  та  культури  поведінки; 

- якісне  підвищення  рівня  методичного  забезпечення  закладу  за  рахунок  

упровадження  сучасних  освітніх  інноваційних  технологій  у  галузі  інклюзивної  

освіти; 

- підвищення  ефективності  роботи   з  батьками  завдяки  оптиміза-ції  наявних  і  

пошуку  нових  результативних  форм. 

  

 

 

 

 


