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Звіт директора школи Пенгрина М.В.  

   про роботу закладу в 2018/2019 навчальному  році  

та перспективи розвитку закладу  

в 2019/2020 навчальному році 

Вступ 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації 

державної політики в сфері освіти згідно із  ст.53 Конституції України, Законів 

України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442–

VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту 

початкової освіти»,  «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», 

власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать 

законодавству України в галузі освіти. 

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на 

принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і 

самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.  

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  

теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою 

максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, 

фізичного й морального здоров'я.  

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань 

гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання 

всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю 

навчального процесу.  

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її 

інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових 

класах школи є розвиваючі форми і методи навчання. 

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої 

підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання. Система освіти 

в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова школа – 4 роки; основна - 

5 років; старша – 2 роки. 

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях 

педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях 

учителів,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  

використовують Інтернет-ресурси. 

 

Управління закладом 

У 2018/2019 навчальному році управління закладом було спрямовано на 

здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних 



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

удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових 

освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. 

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного 

управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, 

річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.  

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень 

адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході 

внутрішньошкільного контролю. 

 

Аналіз структури і мережі школи 

за минулий навчальний рік. Збереження контингенту 

На початок 2018/2019 року у школі навчалося  328 учів. 

Укомплектовано 17 клас, середня наповнюваність класів – 19,1  учнів.  

Школа І ступеня – 8 класів, школа ІІ ступеня - 7 класів, школа ІІІ ступеня – 2 

класи 
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1 31 31         

2 38 38         

3 32 32  1 1 1    1 

4 47 47         

5 37 36  1  1     1  

6 37 36         

7 28 28         

8 24 23 -1   1    1   

9 28 28         

10 13 13         

11 13 13         

Аналіз причин руху учнів свідчить, що більшість переводів зумовлена зміною 

місця проживання родини і пов'язана з переїздами.  

Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2018/2019 



навчальному році були: 

- контроль відвідування учнями навчальних занять; 

- організація навчання за індивідуальною формою; 

- організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі; 

- покращення якості освітнього процесу; 

- покращення матеріально-технічної бази школи. 

 

Підсумки роботи ГПД 

У  минулому  році працювала 1 групи подовженого дня, яку відвідувало 30 

учнів 1-4 класів. Групи працювали за рахунок бюджету. Для роботи ГПД було 

надано навчальний кабінет. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  

гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. У цілому, роботу групи  

подовженого дня  можна  визнати задовільною.  

 

Результативність навчання у 2018/2019 н.р. 

У минулому навчальному році  до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х, 

10-х класів;  випущено зі школи ІІ ступеня – 16 учень;  випущено зі школи ІІІ 

ступеня – 11 учнів;  показали результати високого рівня  - 62 учнів. 

 

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами, похвальними 

грамотами учнів школи за 4 навчальні роки: 

Рік  Похвальні листи Похвальні грамоти 

2014/2015 42  

2015/2016 42  

2016\2017 45 2 

2017\2018 56  

2018/2019 62 2 

 

Порівняльний аналіз нагородження  медалями випускників  

за 4 навчальні роки: 

Рік  Золота медаль Срібна медаль 

2014/2015 1 0 

2015/2016  0 



2016\2017 - 1 

2017\2018 - - 

2018/2019  1 

 

За 2018/2019 навчальний рік зроблені кроки щодо підвищення якості 

навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, 

коли її результати відповідають меті.  

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав у цілому 

достатній рівень навчальних досягнень. Усі учні 2-8,10-х класів переведені до 

наступного класу. У школі немає учнів, які б отримали завдання на літо для 

повторної атестації.  

Учні школи І –ІІІ ступенів закінчили навчальний рік таким чином: 
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2-А 21 8 12 1  93 

2-Б 17 5 7 5  71 

3-А 18 8 6 3 1 78 

3-Б 14 7 4 2 1 78 

4-А 23 9 8 6  74 

4-Б 24 5 7 7 5 50 

5-А 20 2 9 9  55 

5-Б 16 5 6 5  69 

6-А 20 5 11 3 1 80 

6-Б 16 2 8 6  63 

7 28 4 7 12 5 40 

8 23 2 7 7 7 40 

9 29  11 13 5 38 

10 13  2 7 4 16 

11 13 1 4 7 1 39 

Всього 295 63 109 93 30 59 

Шість  учнів мають  оцінки низького рівня. 



 

Досягнення учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових 

дисциплін у 2018/2019 н.р. 

Аналізуючи результативність участі учнів в олімпіадах за останні роки, 

можна зробити висновок, що вчителі Стасюк О.С., Винник В.А., Бойченко О. 

В. більш професійно та відповідально підійшли до роботи з підготовки учнів 

для участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

Микитин Ю. взяла участь у ІІІ етапі учнівської олімпіади з ОХЕ.  Інші вчителі 

школи здійснюють підготовку учнів до участі в олімпіадах  на низькому рівні. 

Немає досягнень цього річ з предметів, з яких в минулі роки учні мали призові 

місця (історія, математика, українська мова). Як і в попередні роки учні школи 

не брали участь в олімпіадах з географії, економіки (вч. Пак О.С.), що говорить 

про байдуже ставлення вчителя до роботи з обдарованими дітьми.  

 

Участь учнів школи  

в Міжнародних та Всеукраїнських заходах 

  В 2018 / 2019 н.р. учні школи брали участь у Міжнародному конкурсі знавців 

української мови ім. П. Яцика, та на районному етапі Шкурлей В. (7 кл.) 

зайняла І місце, на обласному етапі – ІІІ місце. 

Досягнення учнів в конкурсах та змаганнях 

Брали участь учні школи в обласних та районних  конкурсах та змаганнях . 

- В конкурсі читців творів на патріотичну тематику Лукаш Вероніка (9 кл.) 

зайняла ІІ місце. 

- Конкурс «Писанки» Фединяк Соломія  (9 кл.) -ІІ м. 

-                                     Фединяк Вікторія (6-а кл.) – ІІ м. 

- Конкурс виробів з початкового технічного моделювання 

                                   Титиш Ігор (2 кл.) –ІІ м. районний етап 

№ 

з/п 

Навчаль-

ний 

предмет 

Кількість 

перемож

ців 

П.І. переможців Місце 

ПІБ учителя, 

який підготував 

1 біологія 1 Вайцешко Ігор ІІІ Щеглюк О.М. 

2 Трудове 

навчання 

1 Марчак У. ІІІ Щеглюк О.М. 

4 Фізика 2 Могитич І. 

Венгринюк М. 

ІІІ 

ІІІ 

Стасюк О. С 

5.  Образотвор

мистецтво 

2 Фединяк С 

Фединяк В 

ІІ 

ІІ 

Винник В. А 

6.  ОХЕ 2 Фединяк Р 

Бойченко Ю. 

ІІІ 

ІІІ 

Бойченко О. В 



                                                                      І місце – обласний етап 

                                   Смачило Стас (2 кл.) ІІ м районний етап 

                                                                      ІІ місце – обласний етап 

- Конкурс «Народна іграшка»  

                                                Титиш Ігор  (2 кл.) – І місце районний  етап 

                                                Гаращак Артем (2 кл.) – ІІ місце районний етап 

- Змагання з початкового технічного моделювання  

                                       Титиш Ігор (2 кл.)  І місце - районний етап 

                                                                      ІІ місце – обласний етап 

- Конкурс приладів радіоелектроніки 

                                      Ленів Петро (7 кл) – І місце – районний етап 

- Олімпіада з радіотехніки  

                                       Семків Іван  (8 кл.) – ІІ місце - районний етап 

                                       Лютан Василь (11) – І місце - районний етап 

                                       Ленів Петро (7 кл) –ІІІ місце – районний етап 

                                       Варга володимир – ІІІ місце -  районний етап 

Обласна виставка науково-технічної творчості гуртківців 

                                      Хатлевич Андрій- І місце районний етап 

                                      Бойченко Юрій - І місце районний етап 

Конкурс «Охорона праці очима дітей»  

                                      Фединяк Соломія (9кл.) – ІІ місце . 

 

Досягнення учнів в інтелектуальних конкурсах 

Учні школи брали активну участь в конкурсах  «Кенгуру», «Левеня», 

«Лелека», що стали традиційними. Відповідальними за організацію цих 

конкурсів у школі були Малачковський Г., Петрушка В., Стасюк О. С. 

Результатів даних конкурсів на даний час ще немає, тому підсумки їх 

проведення буде зроблено на початку 2019/2020 н.р. 

Досягнення  у спортивних,  військово-патріотичних 

змаганнях та конкурсах 

Урочна й позаурочна робота в школі з популяризації спорту здійснюється на 

достатньому рівні. У школі проведено Днь здоров'я, змагання з футболу, Також 

учні брали участь у районніх легкоатлетичніх змаганнях, районних змаганнях з 

волейболу. Футбольна команда учнів 5 – 6 класів  брала участь у турнірі 

«Шкіряний м’яч » та зайняла в ньому третє місце. 

- Районна спартакіада допризовної молоді – І місце; 

- Районний етап змагань «Козацький гарт» - ІІІ місце; 

- Змагання з спорядження магазина АК патронами – ІІІ місце. 

- Змагання з збирання- розбирання  АК  

                                   Лютан Василь (11 кл.) – І місце. 



 

  Серед заходів військово-патріотичного напрямку слід відзначити такі : 

- дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). 

 

                                          Гурткова робота 

       В школі працює 11 шкільних та 3 позашкільних гуртки. Гуртковою роботою 

охоплено  64 % школярів. Найбільш популярними в школі є гуртки 

«початкового технічного моделювання»  та « Юних конструкторів приладів 

радіотехніки» . Діти, що займаються в цих гуртках є постійними переможцями 

районних змагань. Представляли школу на обласних змаганнях з початкового 

технічного моделювання де Титиш Ігор зайняв  ІІ місце. Гуртківці 

радіотехнічного гуртка неодноразово демонстрували свої прилади як на рівні 

району де займають призові місце  так і області.  

              Виховна робота 

     Виховна робота школи  протягом  2018 -2019 навчального року була 

спрямована на  реалізацію основних положень, цілей, завдань та шляхів 

розвитку системи загальної середньої освіти, національного, патріотичного й 

інших напрямів виховання відповідно до Закону  України «Про освіту», 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Стратегії  

національно - патріотичного виховання дітей та молоді  на 2016- 2020роки, 

Концепції  національно - патріотичного виховання дітей та молоді, Основних 

орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів ЗНЗ України  та методичних 

рекомендацій з питань організації виховної роботи відповідно до листа МОН 

України  « Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи 

щодо безпеки і благополуччя дітей у 2018/2019 н. р.» в умовах розвитку  

української державності, враховуючи діагностично  - прогностичні запити та 

потреби вчителів та з метою реалізації проблеми « Формування готовності 

вчителя до реалізації ідей Концепції « Нова українська школа » і плану роботи 

школи, щоб забезпечити виховне середовище з формування морально-духовної 

життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 

громадянин-патріот нової формації. 

         Виховний процес у початковій  та основній ланці спрямовувався на 

реалізацію основних орієнтирів виховання у формах спілкування , 

інтерактивних вправах, іграх, вікторинах, конкурсах, уроках пам’яті, годинах 

класного керівника, тематичних діалогах, тренінгах. Формуванню ціннісного 

ставлення до суспільства і держави  сприяли заходи, що були покликані 

розвивати громадянську свідомість школярів у дотриманні законів України, 



виховувати національно – патріотичні почуття,  знайомити з національними 

особливостями менталітету українців, їх працелюбності, гостинності та 

дружелюбності. Відкриті заходи були спрямовані на ріст професійної 

майстерності, урізноманітнювались нетрадиційними формами проведення 

занять, які розкривали і зміст навчальних тем. Учні мали можливість закріпити 

знання, набуті під час вивчення програмового матеріалу на позакласних заходах 

класних керівників. Дозволили  активізувати учнів в світосприйнятті та вмінні 

висловити думку з приводу важливих подій у житті держави інформування « 

Україна – країна Гідності і Свободи» та участь у конкурсах учнівських творів, 

виготовленні оберегів захисникам Вітчизни, проведенні патріотичних годин « 

Наша Вітчизна–Україна »,  «  Моя Батьківщина єдина », « Мандрівки козацьким 

краєм », « Чи знаєш ти Україну?», флешмобу « З Україною у серці» ( 1- 4), 

виховних годин « Герої завжди поміж нас », « Україна – це ми », « Ми вільні 

громадяни вільної держави» ( 5-8), « Демократичні цінності і принципи » , « 

Чорні сторінки історії » (9-11) , конкурсу малюнка « Вільна країна очима дітей » 

, конкурсу читців віршів про Україну « З любов’ю до України » ( кл. керівники 

та класоводи початкових класів, вч. Бойченко О.В.), перегляду фільмів 

«Трагедія Бабиного Яру »,« Жертви голодомору » (вч. Петрушка В.М.), 

тематичному діалогу « Ми – творці власного життя » (кл.кер. 7 кл.) , годинах 

спілкування « Що я знаю про Україну ? », реквієму пам’яті Дня Гідності і 

Свободи «  В ім’я твого і мого життя » ( 1-11 кл.; із запрошенням учасників 

АТО та громадськості села – вч. Бойченко О.В.), брейн- рингу « Права дитини - 

громадянина » ( вч. Пенгрин М.В.), усного журналу,  виховного заходу « 

Чарівний світ дитини » ( 6-А Чекаловська О.І.), « Конвенція ООН та 

Конституція України про права дитини» (7 кл. Стасюк О.С.), лінійки-мітингу до 

Дня пам’яті жертв голодоморів « Скривавлена зоря » - вч. Петрушка В.М.. А 

книжкові полиці  у шкільній бібліотеці поповнилися примірниками із 

історичних та правового характеру літературних видань.  Відкриті уроки   

історії « Київська Русь за правління В.Великого і Я.Мудрого » ( 7 кл., Петрушка 

В.М.), історична вікторина « Козацькому роду нема переводу », круглий стіл « 

Нова сторінка відродження - шестидесятники» та виховний захід, присвячений 

100-річчю ЗУНР « Проголошення ЗУНР » ( 9-11кл. Петрушка В.М.) 

пробуджували в дітей бажання читати і знати та розвивали допитливість, 

кмітливість. Учні початкових класів завжди активні і під час проведення 

загальношкільних свят та в тижні початкової освіти. Спільно приймають участь 

у Дні здоров’я, благодійному ярмарку для воїнів АТО « Врятуймо життя 

разом», тижнях правового і суспільствознавчого напряму в заняттях правової 



освіти « Правовий букварик », розігрування життєвих ситуацій « Золоте 

правило ввічливості » , в декупажі писанок для перестарілих людей « Котися, 

писанко, котися » (3- ті кл. Шумей Т.І., Фединяк Л.Б.), в майстер-класі з 

розмальовування печеня « З добром у серці », різноманітних акціях, творчих 

звітах, оглядах. Багато учнів залучено до роботи гуртків, недільної школи при 

Церкві Св. Параскеви П’ятниці. Вони з великим захопленням беруть участь в 

тижні дитячої та юнацької книги до Всеукраїнського дня бібліотек « Книга – 

джерело мудрості » з відзначення 100-річчя В. Сухомлинського « Вчитель 

Радості й Добра », вікторині « Мудрість казки навчає людину » , конкурсах 

малюнка з відображення циклу календарних пам’ятних дат, в проведенні 

родинних заходів, це і святкових концертів до Дня Матері в 4-х та 5 –х класах ( 

Титиш Л.В., Марчак Р.Б., Дяченко Г.Я., Щеглюк О.М., сімейно-родинних свят з 

євроінтеграції , з відзначення Міжнародного дня сім’ї « Родина, як зірка єдина » 

( 6-А Чекаловська О.І.) , участь в онлайн-естафетах, флешмобі до Дня 

вишиванки .                                                                                                                                                                                       

           Класні керівники основної ланки спрямовували діяльність класних 

колективів на формування особистості учня, розвитку його здібностей і 

обдарувань, виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї 

школи, бережливого ставлення до шкільного майна, поваги до старших, батьків. 

Виховне середовище класних колективів було організоване для прояву і 

розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, задоволення соціально 

цінних і особистісно значущих інтересів та потреб. Були створені різні форми і 

методи впливу на особистість учнів: залучення до культурно-масової роботи, 

індивідуальна робота з учнями, здійснювалося морально-правове, естетичне, 

екологічне, національно-патріотичне, трудове виховання. Діти 5-8 класів 

непогано організовують справи з власної ініціативи. Значна увага приділялась 

патріотичному вихованню та вихованню громадянської позиції  починаючи від 

Першого уроку « Під синьо- жовтим прапором свободи з’єднаймо весь великий 

нарід свій ».  Це і відзначення Дня знань « Нове покоління – ви наше майбутнє 

», дня працівника освіти « Вклоніться, люди, вчителю своєму», свята УПА « 

Тобі, Україно, мій мужній народе, складаємо пісню святої свободи »,  реквієму 

пам’яті  із запрошенням воїнів АТО до Дня Гідності і Свободи « В ім’я твого і 

мого життя » та Дня ЗУНР « Україно! Ти – моя молитва », Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій « Скривавлена зоря », Дня Збройних сил 

України, Міжнародного Дня рідної мови « Наша мова солов’їна » ( Гаращак 

Л.П.) та інші .  Вони небайдужі й до шкільних справ і добродійних акцій, також  

активні, люблять і вміють виконувати різні доручення. Значну кількість коштів 



було зібрано саме учнями початкових класів та основної школи для адресної 

допомоги пораненим, нужденним через організацію благодійних акцій.  

      Основною метою виховної діяльності в старших класах є створення 

умов, які б впливали на  духовний розвиток, формування моральної свідомості 

та культури поведінки особистості. Класні керівники покликані формувати 

почуття обов’язку, відповідальності та розвитку здібностей учнів. Для цього 

проводили виховні години різної тематики. Для реалізації цілей і завдань щодо 

згуртованості учнівського колективу, формуванню рис характеру, які є 

спонукальною силою  дій та вчинків таких як  чесність, порядність, щирість, 

милосердя  сприяли години спілкування, усні журнали , виховні години « Ти 

живеш серед людей », « Людське життя як найвища цінність», « Моральний 

ідеал і його місце в житті ». Також впроваджують і ефективні технології 

патріотичного виховання, які виконують розвивальну функцію « Я – 

громадянин і патріот своєї держави », « Демократичні принципи та цінності ». 

Вони зосереджували увагу на прищеплення вихованцям любові і поваги до 

свого культурного і літературного надбання через проведення заходів, 

присвячених творчості різних письменників світового рівня, життя яких 

пов’язано з Україною « Україна в творчості зарубіжних письменників», « 

Гоголь, наш безсмертний Гоголь » ( Венгринюк Г.М.). Учні на предмет 

обізнаності з тематикою виховних годин активно коментують  та при 

анкетуванні показали знання основних цілей і завдань поставлених перед ними. 

Проводять  дослідження духовних джерел українського народу, пошуку 

обрядових пісень, коломийок нашого села та Долинщини. Учнями проводиться 

оформлення альбому « З цілющих та духовних джерел ». Проявили свою 

творчість і креативність разом з учнями основної ланки в проведенні конкурсу 

інсцінівок за творами Т.Г. Шевченка до Тижня рідної мови та річниці з дня 

народження Т.Г.Шевченка ( під керівництвом Гаращак Л.П., Дяченко Г.Я., 

Пліш С.Р.), в реалізації проекту « Чарівні спогади дитинства » (11кл. Пліш С.Р.) 

    Для формування екологічної культури були проведені екологічна 

вікторина  « Природа і ми » (3-Б ,Фединяк Л.Б.), «Збережемо красу природи » ( 

2-А кл., Пенгрин Л.В.), участь в акції « Збережемо природу», в основній ланці 

розмова за круглим столом « Вода – безцінне багатство, бережи її » ( 7 кл. 

Стасюк О.С.),  « Проблеми природи нашого краю», « Бережи свою планету» (11 

кл. Пліш С.Р.) , День здоров’я « В здоровому тілі – здоровий дух », які 

формували у школярів всебічне уявлення про природу, вчили бачити і відчувати 

її красу та прищеплювали любов і бережливе ставлення до неї. Вбачати 

прекрасне через виявлення естетичних почуттів, уявлень і знань у житті та 



мистецтві знайшло своє відображення у виставці малюнків « Краса природи 

навколо нас », літературній грі « Мандрівка казковими стежинами» та вікторині 

« У світі казки чарівної » ( рамках проведення тижня початкових класів). Також 

запам’яталися їм наступні заходи: « Святкування Різдва » , « Біль Чорнобиля 

ніколи не зникає », « Проблеми природи нашого краю », « Збережімо 

первоцвіти ». З опитування спостерігається, що актив класу був ядром й опорою 

для класного керівника в організації позакласної і позашкільної діяльності. 

     Учні основної ланки 5-8 класи разом з учнями початкових класів здійснили 

поїздки-екскурсії визначними пам’ятними місцями Долинщини та смт. Вигода ( 

краєзнавчі музеї « Бойківщина» та « Спадщиа »),а також цікаву мандрівку « 

Карпатським трамваєм » . Запланована поїздка-екскурсія в кінці навчального 

року  визначними місцями м.Галича. Надзвичайно велика робота проводиться в 

школі щодо формування художньо-естетичної культури особистості та 

ціннісного ставлення до мистецтва. Художньо-естетичний аспект виховної 

роботи знаходить свою реалізацію в організації таких щорічних 

загальношкільних свят, як благодійний ярмарок,  Свято Першого дзвоника, 

концерт до Дня вчителя, свято Св.  Миколая для початкових класів ( 2-А 

Пенгрин Л.В.), новорічні та різдвяні вітання коло ялинки початкової та основної 

ланки, вечори відпочинку для старшокласників. Потужним засобом плекання 

художньо-естетичної компетентності є проведення творчих звітів під час 

Різдвяної розколяди « Різдвяна зірка » та з художньої самодіяльності . З метою 

розвитку художніх смаків і здібностей вихованців організовано роботу гуртків, 

в яких зосереджено більшість школярів: хор, дві вокальні групи, гурток 

народної вишивки. Свої вміння презентували в районних мистецьких конкурсах 

і були відзначені призовими  місцями « Люби і знай свій рідний край », « 

Народна іграшка », Конкурсі писанок. Учні відвідують також позашкільні 

установи: музичну школу, танцювальний гурток при Будинку культури. 

Приймають також участь у районних мистецьких конкурсах з художньої 

самодіяльності. 

     Велика увага приділялась ціннісному ставленню особистості до людей і до 

себе як класними керівниками так і соціально-психологічною службою. 

Діяльність виховників включала в себе створення сприятливих психолого- 

педагогічних умов, які забезпечуватимуть духовний розвиток кожної дитини, її 

саморозвиток та самовиховання. В цьому напрямку було організовано  спільно з 

адміністрацією різні заходи, які включали і психодіагностичні, корекційно-

відновлювальні, консультативні та розвивальні форми і методи впливу із 

залученням батьків учнів. Вирішувались проблеми міжособистісних стосунків, 



підвищення рівня самооцінки та впевненості у собі, профілактики порушень 

навчальної дисципліни, психологічного тиску серед однолітків та витіснення 

агресивної поведінки через урок шляхетності « Як долати агресивність?» ( 

11кл., Пліш С.Р.). Було проведено заходи щодо захисту прав та інтересів 

дитини: презентації « Конвенція ООН про права дитини » , « Світ без насилля », 

відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом через флеш моб « Знаймо все 

про СНІД» ; години спілкування « Дружбою дорожи », « Один за всіх і всі за 

одного » ( пр.псих.та соц. пед.). « Збираймо тепло сердець » ( 11 кл. Пліш С.Р.)  

закликали творити добро іншим , поєднуючи із теперішнім станом в Україні. 

Профілактична робота щодо запобігання вживання школярами тютюнових 

виробів та алкогольних напоїв у правовому аспекті булла сконцен-трована  у 

презентації «Шкідливі звички», «Оберігаймо себе від негативного середовища», 

«Як себе захистити», «Здорова їжа », «Смачна їжа, але шкідлива», переглядах 

відеороликів « Твереза Україна», «Вплив алкоголю та куріння на організм 

людини». Інформаційні хвилини з класними колективами регулярно мали місце 

щодо дисципліни, приязного та лояльного ставлення до оточуючих, покращення 

рівня навчальних досягнень, відповідального ставлення до виконання 

обов’язків. Все це добре позначилось на успіхах дітей та сприяло створенню 

позитивного мікроклімату в колективах основної ланки.  

    Профорієнтаційна робота проводилась як і класними керівниками так 

психоло-го- соціальною службою закладу. Різного характеру заходи сприяли 

окремим напрямкам з профорієнтаційної діяльності, це і виготовлення оберегів, 

писанок, виробів з природнього матеріалу. А форми проведення були урізнома-

нітнені різного плану, у вигляді декупажу, конкурсу, виставки. Виховного спря-

мування тренінги «Я та моя майбутня професія»,«Оберіть професію до душі» 

(практичний психолог та соціальний педагог ) приділяли даній роботі спряму-

вання за інтере-сами, здібностями і творчими обдаруваннями. Велика увага  

зосереджується через гуртки технічного спрямування і в початковій школі і в 

основній . Вихованці цих гуртків багато раз відзначені протягом року у різно-

манітних конкурсах і змаган-нях як на рівні району , так і на обласному ( кер- ки 

Пенгрин Л.В. та Стасюк О.С). 

     Деякі упущення прослідковуються в учнів старших класів, які без великого 

ентузіазму беруть участь в різних заходах. Такі ж упущення щодо залучення 

учнів до навчально-виховного процесу спостерігаються і в 8 класі, які також 

полюбля-ють ігнорувати вимоги вчителів. Тому через ряд недоліків і упущень 

потрібно працювати над зміцненням трудової дисципліни на уроках, під час 

перерв, доби-ватись сумлінного виконання учнівських доручень, добиватись 



доброзичливих, товариських стосунків між учнями. Результативність певних 

форм роботи з учня-ми підтверджує актуальність їх у виховному процесі: 

формування в учнів загаль-нолюдських цінностей, активної громадянської 

позиції, освіти та інтелектуальних знань, ціннісних орієнтирів, відповідальне 

ставлення до своїх прав і обов’язків, розвиток своїх творчих здібностей і 

обдарувань. Потребує активізації робота в діяльності учнівського 

самоврядування.  

Робота з батьками 

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на 

діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними 

учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та 

учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого 

значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких 

питань: 

- оптимальне формування мережі школи;  

- зміцнення матеріально-технічної бази; 

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; 

- формування здорового способу життя; 

- реалізація освітніх програм тощо. 

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, 

батьків, учнів. 

Протягом року було проведено двічі  загальношкільні та  двічі на семестр 

класні батьківські збори. 

На батьківських зборах розглядалися  питання: 

- профілактики дитячого травматизму; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я; 

- впливу сім’ї на середовище дитини; 

- організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО;  

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період. 

    Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-

предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з 

батьками учнів, організують спільні заходи, свята.  

 

 

Здорові діти – здорова нація. Формування здорового способу життя 

Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для 

розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого 

життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.  

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє 



середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості 

медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської 

молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, 

найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення 

шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та 

навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, 

тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих 

батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, 

зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики 

негативних факторів, які впливають на стан здоров’я. 

На жаль, ці хвороби суспільства дуже помолодшали і створюють для 

суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в 

урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у 

переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і 

медичних працівників, а вчителю «Основ здоров'я» Щеглюк О. М.. необхідно 

приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також 

через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі 

привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові прилади, комп’ютерні ігри 

тощо). 

Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного 

ставлення учнів до занять фізичної культурою та підвищення рівня їх рухової 

активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на 

основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів 

до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за 

навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на 

уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування 

гуртків спортивної спрямованості. 

Особливу увагу було приділено організації навчання учнів початкової школи, 

учнів з послабленим здоров’ям.  

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація 

харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме 

харчування на 50-70% визначає здоров’я людини.  

У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: 

працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності 

графік харчування учнів. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в 

робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку 

організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. 

№329. Упродовж 2018/2019 навчального року для учнів школи було 

організовано гаряче харчування. Учні пільгових категорій були забезпечені 



безкоштовним гарячим харчуванням.. 

Їдальня в повній мірі забезпечена посудом. 

Дотримання санітарного законодавства, медичне обслуговування учнів, 

профілактика різних видів захворювань в школі проводилась  на виконання 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про боротьбу із захворюванням  на туберкульоз», наказу МОН 

України та МОЗ України від 21.04.2005  № 242/178 «Про посилення роботи 

щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формуваннях 

здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказу МОЗ 

України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і 

організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони 

здоров’я України   від 29.11.2002      № 434 «Про удосконалення амбулаторно-

поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанови Кабінету Міністрів України 

від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництва 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 

медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих 

медичних книжок», наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 

518/674, зареєстрованого     в  Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за 

№ 772/16788,  «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», Державних 

санітарних правил і норм влаштування утримання ЗНЗ та організації НВП 

(ДСанПіН 5.5.2.008-01), наказів управління освіти, молоді та спорту Долинської 

РДА від  

На початку навчального року адміністрація  Княжолуцької ЗОШ І – ІІІ ст. 

координувала роботу медичних працівників і класних керівників щодо 

заповнення Листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і 

колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання 

санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, 

забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів 

співробітниками школи згідно з графіками проходження профілактичних 

оглядів співробітниками шкіл на 2018\2019  роки, повідомляла співробітників 

про те, що кожен з них повинен мати особисту  медичну книжку зразку ОМК–1 

з фотокарткою, в якій повинні бути запис про стан здоров’я працівника закладу. 

Навчальний заклад забезпечений медичним працівником, а саме: медична 

сестра – 1 ставка, Медичною сестрою  систематично проводився аналіз  стану 

здоров’я учнів, про що своєчасно інформація доводилась батькам учнів.  

Протягом навчального року проводились поглиблені профілактичні 

медичні огляди учнів 4, 7 класів.  



За результатами поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів був 

здійснений розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною 

культурою (наказ від 20.09.2018 № 196). Переведення дітей              із 

спеціальної медичної групи та з підготовчої до основної і навпаки 

здійснювалось лише після медичного обстеження медичним працівником      за 

згодою батьків або осіб, які їх замінюють.  

Відповідно до нормативно-правових документів України  Княжолуцька 

ЗОШ І – ІІІ ст. протягом 2018/2019  навчального року забезпечувала безпечні та 

нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та 

зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу 

життя учнів і працівників школи. 

У школі наявний медичний кабінет, який згідно із Державними 

санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 

5.5.2.008-01 розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет 

своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам 

Додатку № 5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 40%.  

Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним 

особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка.            У 

листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних 

кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень відповідає 

санітарним нормам. 

Протягом 2018/2019 навчального року адміністрацією школи, медичними 

працівниками, учителями здійснювався медико-педагогічний контроль за 

фізичним вихованням учнів у закладі. Питання щодо дотримання санітарного 

законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики 

різних видів захворювання розглядалися на засіданнях педагогічної ради школи 

на інструктивно-методичних нарадах. З учнями школи проводилися зустрічі з 

медичними працівниками. 

Протягом навчального року було проведено поглиблені профілактичні 

медичні огляди учнів, моніторингові дослідження стану захворюваності учнів, 

профілактичні медичні огляди учнів після канікул.  

 

Інформатизація ОП 

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», 

Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання 



щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові 

заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної 

освіти в Україні, Державної цільової програми впровадження у навчально-

виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій „Сто відсотків” 

пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2018/2019   навчальному 

році щодо впровадження нових освітніх технологій були: 

 упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій 

у навчально-виховний процес; 

 формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, 

забезпечення їх інформаційних потреб; 

 удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу; 

 оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних 

інформаційних технології в управлінській діяльності; 

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, 

заступники директора, практичний психолог, бібліотекар, педагог-організатор, 

вчителі. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів 

задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням 

технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює 

електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними 

засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО. 

Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то 

комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби 

НВП. У школі функціонує  2  комп’ютерні класи, мультимедійне обладнання.  

Школа підключена до мережі Інтернет  

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому 

навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року 

проводять  уроки з використанням інформаційних технологій. Організовано 

обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування 

уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ.  У ході 

підготовки та проведені уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових 

конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації. Для 

перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові 

тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували 

домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. 

Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні 

предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів 

проводилися із використанням комп’ютерних презентацій. 

Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі 

здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, 



анкетування.  

Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів 

навчання. Вони допомагають створити активне кероване комунікативне 

середовище, у якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів 

навчання дає вчителю необмежену творчу діяльність, учитель може 

раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та 

скоротити види роботи, що стомлюють учня.  

Протягом 2017/2018  навчального року здійснено такі заходи щодо 

інформатизації  та використання мультимедійних технологій у закладі освіти: 

  організовано та проведено практичні семінари для вчителів-предметників 

“Користувач ПК”, «Користувач   Інтернет-ресурсів», «Використання ІКТ у  

навчально-виховному процесі»;  

  проведено ряд заходів, спрямованих на реалізацію основних завдань 

Державної цільової програми «Сто відсотків»; 

 використано в навчально-виховному процесі програмно-педагогічні 

електронні засоби  з історії, географії, математики, фізики, природознавства, 

хімії, біології; 

 введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних 

заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій; 

 проводиться робота з підтримки матеріальної бази та навчально-

методичного забезпечення кабінету інформатики у відповідністі до 

нормативів, вимог та державних стандартів. 

 

Матеріально-технічне забезпечення ОП 

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в школі. Силами адміністрації, 

педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів 

приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-

гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи 

проведено косметичний ремонт класних кімнат, навчальних кабінетів, 

закуплено (за кошти держбюджету) мультимедійний комплекс (1 – Бкл.) в усі 

класах початкової ланки встановлено плазмові телевізори (за кошти с/ради),  

закуплено спортивний інвентар(за кошти с/ради), обладнано  перші класи за 

вимогами  НУШ (за кошти держбюджету), … 

     Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну.  

Влітку 2019 року за бюджетні кошти планується провести такі види робіт: 

косметичний ремонт приміщень школи загального користування встановлення 

на шкільному подвір’ї відпочинкової зони. Оснащення перших класів 

відповідно до вимог НУШ, оснащення базової та старшої  школи 

телекомунікаційним обладнанням, придбання спортивного інвентаря, 



проведення регулювання вікон в усіх класах  на загальну 200 тисяч грн. (за 

кошти с/ради),...  

 

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік 

1.Питання, що були розв’язані 

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне: 

- навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку; 

- реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою 

організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-

психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на 

забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом 

запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими 

підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності; 

- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-

виховного процесу та підвищення його ефективності; 

- у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, 

колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу 

результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої 

мети; 

- школа підтримує свій позитивний імідж; 

- створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і 

професійних інтересів, здібностей, потреб учнів; 

- значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна 

база, інформаційно-методичне забезпечення); 

- методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, 

втіленню педагогічних інноваційних технологій; 

- створено сприятливий психолого-педагогічний клімат. 

 

2.Питання, що потребують подальшого розв’язання 

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме: 

- підвищення якості освітніх послуг; 

- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми; 

- створення цілісної системи моніторингу НВП; 

- активне використання комп’ютерних методичних комплексів; 

- недостатня результативність ЗНО; 

- неефективне використання ресурсної бази кабінетів інформатики; 

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів. 

Єдина педагогічна тема та завдання на 2019/2020 навчальний рік 



Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного 

розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та 

суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення 

її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного 

учня, тому для нашого закладу залишається актуальною низка питань, що 

акумулюються в єдиній педагогічній темі «Підвищення рівня якості освітніх 

послуг на основі створення акмеологічного середовища, креативної діяльності 

педагогічного колективу для формування конкурентоспроможного випускника 

школи в умовах глобалізації освітнього простору». 

Місія школи: 

- гарантоване надання загальної середньої освіти у співвідношенні з 

державними стандартами освіти   

-  забезпечення всебічного розвитку громадянина України, який вміє: критично 

мислити, співпрацювати з іншими та поважати їх права, брати участь у 

суспільно-політичному житті, бути конкуренто здатним і підготовленим до 

життя в умовах глобалізації економічного простору; 

- всебічна підтримка особистості учня, його інтересів, потреб, розвиток творчих 

здібностей та турбота про емоційне благополуччя; 

Стратегічна мета школи: 

- підвищення рівня якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного 

середовища для всіх учасників НВП; 

-  створення авторського перспективного педагогічного досвіду в організації 

навчально-виховного процесу по розвитку мотивації учнів до навчання, їх 

якісної успішності як засобу підвищення його результативності; 

- перехід на нові підходи до організації методичної роботи, нові засади 

управлінської діяльності в основі яких лежить мотиваційно-системний підхід. 

Головні завдання школи: 

- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти; 

- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації 

змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної 

спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, 

розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, 

якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими 

навчальними закладами; 

- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

- забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними 

технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм для  

початковх класів; 



-  формування освітнього простору та позитивного іміджу школи; 

-  створення „ситуації успіху” для кожного учня; 

- забезпечення створення здоров’язбережувального середовища шляхом 

упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, 

дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  

впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, 

створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, 

підліткової злочинності; 

-  створення акмеологічного середовища в закладі для всіх учасників НВП на 

основі креативної діяльності педагогічного колективу; 

- участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з інтересів 

району та спеціалізаціїшколи; 

- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей 

школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів; 

-  формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації 

освітнього простору; 

- формуванняу кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення; 

- виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та 

справедливості; 

- зміцнення матеріально-технічної бази школи. 

Школа планує здійснювати комплексний підхід до реалізації програми 

фізичного і психічного здоров`я учнів (робота „Школи сприяння здоров`ю”), 

враховує адаптаційні процеси на всіх ступенях навчання, прагне успішно 

вирішувати питання формування загальної культури особистості, адаптації 

учнів до життя в суспільстві. 

Для реалізації головних пріоритетів, мети та завдань школи необхідне 

інформативне забезпечення, учительський потенціал, підтриманий відповідною 

матеріально-технічною базою. 

Умови досягнення головних завдань школи 

          Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є 

комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, 

науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а 

саме: 

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст); 

-  демократизація системи освіти; 

- орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних 

ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка 

забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних 

країн; 

- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка 



різних варіантів навчальних планів та програм; 

-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, 

виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»; 

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, 

атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і 

способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного 

забезпечення; 

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно 

орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та 

комфорту; 

- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, 

автоматизація процесу управління школою; 

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення 

навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, 

здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та 

обдарованих дітей. 

 

Складовими частинами єдиної педагогічної теми є: 

В управлінні: 

- оптиматизація методичної роботи школи; 

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками 

результативної самоосвітньої діяльності;  

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з 

метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів; 

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; 

активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на 

розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих 

здібностей; 

- створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-

виховного процесу; 

- розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та 

учнів. 

 

У навчанні: 

- реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у 

зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової 

загальної середньої освіти; 

- посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу 

шляхом активного використання певних технологій; 

- управління результатами та якістю навчання; 



- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями; 

- розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого 

обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації 

навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки. 

 

У вихованні: 

- виховання потреби здорового способу життя; 

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів; 

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи; 

- управління процесом соціалізації учнів; 

- розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний 

час; 

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої 

молоді; 

- розвиток елементів державно-громадського управління; 

- орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію 

патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України»; 

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень,негативних 

проявів у молодіжному середовищі; 

- активізація правового виховання; 

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу. 

 

Психолого-педагогічні задачі: 

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників 

навчально-виховного процесу; 

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації 

співробітників закладу;  

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам; 

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості. 

 

 

 


