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У 2021-2022 навчальному році управління закладом було спрямовано на

здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних

параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів за

новим Державним стандартом «Нова українська школа», удосконалення змісту

освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток

здібностей учасників освітнього процесу, подальше впровадження профільного

навчання, забезпечення інклюзивного навчання.

У 2021-2022 навчальному році діяльність Житомирської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 14

була спрямована на реалізацію положень Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,

концепції НУШ, Державних стандартів освіти, Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти,

власного Статуту та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання

законодавства України в галузі «Освіта». Школа є безпосереднім інструментом виконання державного

замовлення на освічених, знаючих та компетентних майбутніх творців свого життя та майбутнього нашої

країни.

У 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив продовжив роботу над проблемною темою 

«Єдиний освітній простір - шлях до формування навчально – пізнавальних та виховних 

компетентностей учнів».



Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 знаходиться за адресою: м. Житомир,

вул.Кибальчича,7.

Приміщення школи – це триповерхова споруда, обладнана відповідними інженерними мережами

та технічним устаткуванням для забезпечення належних санітарно-побутових умов для учасників

освітнього процесу.

Приміщення школи здано в експлуатацію у 1979 році, загальна площа – 8250,8 кв.м. Проєктна

потужність – 1002 учні.



Першочерговим завданням, що реалізовував заклад освіти було задоволення освітніх потреб населення 

території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів через сформовану 

мережу класів. 

На початок 2021-2022 навчального року в школі навчалося 932 здобувача освіти.

Укомплектовано 34 класи, середня наповнюваність класів – 29.

Школа І ступеня – 17 класів  Школа ІІ ступеня – 15 класів Школа ІІІ ступеня – 2 класи

Протягом навчального року  відбувався рух учнів

Кількість учнів 

На 01.09.21 Прибуло Вибуло На 31.05.22

932 12 9 935

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

Протягом останніх років простежується постійне збільшення контингенту учнів. 

Інклюзивних – 9 класів

Спеціальних – 2 класи
Інклюзивних - 8 класів
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Відповідно до статті 9 Закону

України «Про освіту» загальна середня

освіта може бути організована за

індивідуальною (екстернатна, сімейна

(домашня), педагогічний патронаж)

формою навчання.
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педагогічний патронаж

сімейна (домашня)

Для учнів, яким організовано

педагоігчний патронаж, складено роз-

клад занять з урахуванням індивідуль-

них особливостей та стану їх здоров’я та

погоджено з батьками дітей, затверджено

директором.

Оцінювання навчальних досягнень

учнів здійснюється відповідно до чинних

нормативних документів Міністерства

освіти і науки України.

Відповідно Постанови КМУ від 15 вересня 2021

року № 957 «Про затвердження Порядку організації

інклюзивного навчання у закладах загальної середньої

освіти» рішенням педагогічної ради від 11 січня 2022

року (протокол № 5) затверджено Порядок організації

інклюзивного навчання в закладі.

Із метою забезпечення права дітей з особливими

освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх

соціалізації та інтеграції у суспільство, забезпечення

психолого-педагогічного супроводу в класах з

інклюзивним навчанням у школі відкриті класи з

інклюзивною формою навчання відповідно до наказу по

школі від 31 серпня 2021 року № 158-к «Про створення в

школі інклюзивних класів та організацію в них

освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році», від

18 січня 2022 року № 7-к «Про організацію освітнього

процесу в інклюзивних класах у ІІ семестрі у 2021-2022

навчальному році»



На основі робочих планів розроблено та затверджено для 

кожного здобувача освіти з особливими освітніми потребами 

індивідуальну програму розвитку з урахуванням висновку ІРЦ.

Навчання в інклюзивних класах здійснювалося за робочими навчальними

планами, які схвалені рішенням педагогічної ради школи від 30 серпня 2021 року

(протокол № 1) та затверджені наказом по школі від 31 серпня 2021 року № 97.

Відповідно до потреб дитини 

педагоги використовували адаптації

адаптація середовища (збільшення інтенсивності освітлення в кімнатах: аудиторія 46 – класна

кімната 7-В класу); зменшення рівня шуму в класі (аудиторії 33, 66 – 2-В, 5-В класи відповідно);

місце для усамітнення (кабінет психологічної служби, кімната психологічного розвантаження);

адаптація змісту, методів і форм навчальної діяльності (використання навчальних завдань різного

рівня складності; збільшення часу на виконання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності);

адаптація методичних матеріалів (адаптація навчальних посібників, наочних та інших матеріалів;

використання друкованих текстів із різним розміром шрифтів тощо)

Коригування індивідуальних

навчальних планів учнів з ООП

було здійснено двічі на рік.

Наприкінці І та ІІ семестрів

вчителі-предметники оцінили

рівень знань, які досяг здобувач

освіти з навчального предмету.

Два рази на рік було здійснено

моніторинг сфер розвитку та

навчальних предметів

На виконання пункту 6 індивідуальних програм

розвитку «Психолого-педагогічна допомога, що надається

під час проведення у позаурочний час корекційно-

розвиткових занять» у 2021-2022 н.р. було проведено

корекційно-розвиткові заняття (кількість)

психолог 

572

сурдолог

46

логопед

355

дефектолог

503 

реабілі-

толог

29



Практичний психолог Драга Ірина, відповідно до основних завдань

психологічного супроводу дитини з ООП визначених нормативними

документами МОН України, здійснювала діагностично-прогностичну

діяльність, психологічну підтримку педагогів, батьків, корекційно-

розвиткову роботу з дітьми з ООП.

Соціальний педагог Антонян-Шевчук Белла здійснювала  соціальний супровід 

дітей з ООП: адаптація до умов інклюзивної школи, створення сприятливих умов для 

взаємодії учня з соціальним середовищем з метою попередження виникнення або 

усунення вже існуючих дестабілізуючих розвиток факторів та формування стійкості 

до ситуацій дезадаптації

Питання щодо організації інклюзивного навчання в 2021-2022 навчальному

році розглядалося:

- на засіданні педагогічної ради (протокол № 5 від 11.01.2022 року «Про зміни

в організації інклюзивного навчання»; протокол № 12 від 23.03.2022 року «Про

організацію освітнього процесу з інклюзивними дітьми на час воєнного стану»);

- на засіданні методичної ради школи (протокол № 3 від 27.12.2021 р.

«Методики та технології роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми

потребами»; протокол № 5 від 02.06.22 року «Звіт МК асистентів вчителів про

роботу над проблемними темами»);

- на нарадах при директорові (протокол № 2 від 03.09.2021 р. «Про потреби

забезпечення дітей з ООП матеріалами та технічними засобами для навчання та

проведення КРЗ», протокол № 3 від 24.09.2021 р. «Про організацію педагогічного

патронажу та інклюзивного навчання», протокол № 4 від 22.10.2022 р. «Залучення

дітей з ООП до позакласної та позашкільної роботи», протокол № 6 від 24.12.2021 р.

«Система роботи класно-го керівника і асистента вчителя по формування в учнів з

ООП основних життєвих компетентностей», протокол № 7 від 28.01.2022 р. «Про

оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП», протокол № 8 від 26.05.2022 р.

«Про співпрацю шкільного психолога і вчителя в інклюзивному класі»)



У 2021-2022 навчальному році діяли спеціальні класи для здобувачів

освіти з порушенням інтелектуального розвитку

2-Г (класний керівник Кушер Світлана) та

4-Д (класний керівник Грущак Ганна).

Основним завданням корек-

ційно-розвиткових занять для дітей

з інтелектуальними порушеннями є

формування особистісних якостей

дитини, розвиток і корекція всіх

психічних процесів, сприяння

психологічної адаптації та

соціальної реабілітації дітей. У

2021-2022 навчальному році для

здобувачів освіти спеціальних класів

було організовано проведення

корекційно-розвиткових занять з

розвитку мовлення (Цьоха Юлія),

ритмики (Журавльова Божена),

соціально-побутового орієнтування

(Канова Інна).

Характеристика навчальної діяльності Сформовано,%

2-Г клас 4-Д клас

Виявляє інтерес до навчання 83,3 57,0

Активно працює на уроці 66,7 71,0

Ставить запитання про нове, незрозуміле 50,0 71,0

Виявляє старанність  навчанні 83,3 57,0

Працює зосереджено 66,7 57,0

Бере відповідальність за свої дії - 71,0

Виявляє самостійність у роботі 66,7 43,0

Співпрацює з іншими дітьми 83,3 71,0

Вирішує конфлікти мірним шляхом 100,0 86,0

Знаходить успішні шляхи вирішення 

проблем

- 43,0

Доброзичливо ставиться до оточуючих 100,0 100,0

Дотримується правил поведінки під час 

уроку, гри, відпочинку

100,0 86,0

Освітній процес у спеціальних класах здійснювався

відповідно до робочого навчального плану. Інваріантний

складник навчального плану для спеціального класу

передбачає проведення корекційно-розвиткової роботи.



У 2021-2022 н. р. освітній процес спрямовувався на інтелектуальний, соціальний і фізичний 

розвиток кожного учня як особистості, здатної самостійно мислити й творчо діяти, застосовувати 

набуті знання і вміння в різних ситуаціях. 

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень здобувачів освіти у 1-4-х класах

носило формувальний характер. Результат оцінювання особистісних надбань здобувача освіти у

1-4 класах вчителі виражали вербальною оцінкою, а об'єктивних результатів навчання у 1-2

класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою (на підставі рішення педагогічної

ради від 30.08.2021 р., протокол № 1).

Рівні сформованості 

навчальної діяльності визначалися 

на основі спостережень вчителів за 

роботою учнів, результатів 

виконання завдань

Формувальне оцінювання – інструмент побудови індивідуальної траєкторії навчання

Традиційне 

оцінювання
 Оцінювання знань з предмета

 Оцінювання вчителем

Формувальне 

оцінювання

 Оцінювання учнями, самооцінювання

 Оцінювання методом проєктів

 Оцінювання самостійності, співробітництва

 Отримання більш повної картини навчання



Характеристика навчальної діяльності учнів

Сформовано, %

1 класи 2 класи

Виявляє інтерес до навчання, старанно і зосереджено виконує навчальні 

завдання

73,4 64,9

Активно працює на уроках, виявляє ініціативу 42,8 38,3

Співпрацює з іншими дітьми, керує емоціями, пояснює, у чому цінність 

спільної роботи

54,8 72,4

Проявляє самостійність у роботі, пояснює свої дії 49,2 54,3

Контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результат своєї 

роботи

27,4 52,2

Бере відповідальність за свої дії, обирає шляхи розв’язання проблем 33,9 71,3

Визначає істотні ознаки об’єктів, порівнює, об’єднує, розподіляє об’єкти 

за поданою ознакою

63,7 90,5

Спостерігає за об’єктом, досліджує об’єкт за поданою інструкцією, 

доходить висновків відповідно до мети спостереження

30,7 75,6

Працює з поданим джерелом інформації, добирає за умовою тексти й 

ілюстрації до них

16,2 58,5

Працює з інформацією з допомогою цифрових пристроїв за інструкцією - 59,6



Характеристика навчальної діяльності учнів

Сформовано, %

3 класи 4 класи

Виявляє цілеспрямованість та інтерес до навчання, відповідально

ставиться до виконання завдань

49,1 66,0

Активно працює на уроках, виявляє ініціативу і творчий підхід 59,0 54,0

Співпрацює з іншими дітьми, домовляється, керує емоціями 81,0 89,7

Проявляє самостійність у роботі, логічно обґрунтовує  свою думку 59,5 75,0

Планує і контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює 

результат своєї роботи

58,0 68,2

Бере відповідальність за свої дії, пропонує шляхи розвязання проблем, 

критично оцінює свої дії та дії інших

68,1 78,6

Визначає істотні ознаки об’єктів, порівнює, об’єднує, розподіляє 

об’єкти за поданою ознакою

69,0 95,2

Спостерігає за об’єктом, формулює припущення, досліджує, доходить 

висновків про взаємозв’язки між об’єктами, пояснює їх

65,5 88,1

Добирає для виконання завдань джерела інформації, презентує 

отриману інформацію у вигляді таблиць, схем, переказів

59,5 74,6

Безпечно використовує цифрові пристрої для доступу до інформації, 

спілкування, співпраці

84,5 89,0



На кінець 2021-2022  навчального року в школі навчалося 460 учнів 5-11 класів

В порівнянні з 2020-2021 навчальним роком кількість здобувачів освіти 5-11 класів, які навчаються

на високому рівні, зменшилася майже вдвічі;

на 4,8% виросла кількість здобувачів освіти, які навчаються на високому та достатньому рівні;

на 3,3% стало більше здобувачів освіти, які опанували програмовий матеріал на початковому рівні.
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Рівні навчальних досягнень учнів 5-11 класів



Показник середнього балу по класах

за підсумками І семестру 2021-2022 н.р. становить 6,75,

за навчальний рік – 7,1.
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І с За рік

З високим і достатнім рівнями навчальних досягнень закінчили навчальний рік 111 учнів 

5-11 класів, що становить 24,1% від загальної кількості учнів, що оцінювались за 12-бальною 

системою. 

75 учнів 5-11 класів мають 1-2 бали середнього рівня, що становить 16,3% від загальної 

кількості учнів. 

47 учнів  5-11 класів  (що становить 10,2% від загальної кількості учнів) закінчили 

навчальний рік з оцінками початкового рівня (більше 50% від загальної кількості предметів). 

Минулорічний показник за аналогічний період – 6,9%.

Минулорічний показник за 

аналогічний період – 6,8 бали.
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Якість знань – це шкільний показник 

учительській роботи і дитячої успішності.

Рейтинг  предметів гуманітарного циклу

2021-2022 н.р.

Коефіцієнт якості знань обчислюється за формулою:  КЯЗ = ((n(в) + n(д))/N) ⋅ 100%. 

Даний показник обчислюється за результатами семестрового, річного оцінювання
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Рейтинг  предметів спортивно-естетичного циклу

0
20

40

60

80

100

0 0 0 0 3,4
0 8,7

100 100 100 96,9
88,7 84,3

77,9

% 1-3 б % 7-12 б

0

50

100

0 0 0 0 3,4
0 8,7

100 100 99,6
90,7

84,4 96,1

65,4

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.



За основу обчислення показника якості навченості ми беремо визначення академіка Б.П. Симонова:

ПЯН =
𝑛 в ∙1+𝑛 д ∙0,64+𝑛 с ∙0,36+𝑛(п)∙0,16

𝑁
∙ 100%,

де ПЯН – показник якості навченості учнів; 𝑛 в – кількість учнів, які мають досягнення високого рівня;

𝑛 д – кількість учнів, які мають досягнення достатнього рівня; 𝑛 с - середнього рівня; 𝑛(п) – початкового рівня;

𝑁 – загальна кількість учнів.

Отримані дані свідчать про ступінь навченості певного рівня: 0 – 44% - низький; 45 – 49% - середній; 50 –

74% - достатній; 75 – 100% - високий. Даний показник обчислюється за результатами семестрового, річного 

оцінювання. 
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Дані моніторингу щодо рівня навчальних досягнень учнів, середнього балу з предметів та показника 

якості навченості  є досить тривожними і потребують активізації роботи педагогічного колективу у напрямку 

підвищення мотивації учнів до навчання та роботи з учнями, що мають початковий рівень знань. 



Вчителі закладу в 2021-2022 н.р. організовували освітній процес із використанням технологій 

дистанційного навчання, щоб учні мали змогу навчатися на рівні не нижчому ніж передбачено 

відповідними Державними стандартами. 

На сайті школи (http://14.zosh.zt.ua/) є 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, інформація про щотижневі години

класного керівника на платформі Zoom.us.

В І семестрі 2021-2022 н.р. усі матеріали уроків, конспекти, тести, самостійні роботи, допоміжний 

навчальний матеріал викладався на сайті «Дистанційні технології навчання Житомирської ЗОШ № 14» 

(http://zosh14.com/),   а в ІІ семестрі - на Google-диску (https://drive.google.com/drive/folders/ 

1McTt6hFaITLci-VjbV7m6wY9YJkPZ8fI).

Онлайн-уроки відповідно розкладу було проведено на платформі Zoom.us.



З 28 вересня по 18 жовтня 2021 року в школі відбувся І-й

етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Учасниками І етапу олімпіад стали 62 здобувача освіти 6-11

класів, що становить 17,3% від їхньої загальної кількості.

Найактивнішими були 12 здобувачів освіти 8-11 класів (що

складає 19,6% від загальної кількості учасників), які виявили

бажання перевірити свій навчальний потенціал і взяли участь в

3-8 предметних олімпіадах

Підсумки ІІ етапу олімпіад (листопад-грудень 2021 року)

Клас Предмет Диплом (ступень) Вчитель

7 Математика ІІ Юрчук Людмила

8 Хімія ІІІ Осіпчук Алла

8 Географія ІІІ Юхимчук Алла

9 Історія ІІІ Цибульська Олеся

9 Математика ІІІ Шелудченко Ія

9 Біологія ІІІ Шадурський Святослав

9 Географія ІІІ Юхимчук Алла

9 Трудове навчання ІІІ Дооміна Тетяна

11 Історія ІІІ Рубан Алла



Методична робота у 2021-2022 н.р. спрямовувалась на створення системи аналітичної, організаційної, 

діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня 

педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього 

процесу.. 

Методична комісія Голова МК Проблемна тема МК

Вчителів початкових 

класів та вихователів 

ГПД

Жданова Ольга, вчитель початкових 

класів, спеціаліст вищої категорії, 

педагогічне звання «старший 

учитель»

Взаємодія вчителя та учнів у реалізації 

освітніх, виховних і розвивальних завдань 

уроку в умовах НУШ

Вчителів природничо-

математичного та 

спортивно-естетичного 

циклів

Осіпчук Валентина вчитель хімії, 

спеціаліст вищої категорії,  

педагогічне звання  «вчитель-

методист»

Формування навчально-пізнавальних 

компетентностей учнів на уроках природничо-

математично-ного та спортивно-естетичного 

циклу  через створення єдиного освітнього 

простору школи

Вчителів гуманітарного 

циклу

Будзинська Ганна, вчитель 

англійської мови, спеціаліст вищої 

категорії 

Отримання теоретичних знань щодо 

формування компетенцій самоосвіти та 

саморозвитку учнів, розвитку їх пізнавальної 

компетентності в умовах інноваційного 

освітнього простору школи

Асистентів вчителів Палій Наталія, асистент вчителя Організація освітнього простору для 

забезпечення інклюзивної форми навчання в 

школі

Класних керівників 

1-4 класів

Барвенко Олена, вчитель початкових 

класів, спеціаліст вищої категорії

Формування виховних компетентностей 

здобувачів освіти через створення єдиного

освітнього простору

Класних керівників 

5 -11 класів

Мачульська Ірина, вчитель 

англійської мови, спеціаліст вищої

категорії

Створення виховного простору для 

формування в учнів життєвих 

компетентностей та самореалізації особистості 


