
Звіт керівника закладу за 2018-2019 навчальний рік 

На початок навчального року в школі навчалося     603   учні,  з них  дівчаток     

309,  хлопчиків   294,  на кінець року   590   учень.  Укомплектовано  24 класи,  з 

середньою наповнюваністю 24,5.   З 1 вересня 2018  року вибуло до інших шкіл міста  

10   учнів, до шкіл району   6  учнів, за межі області вибуло   6   учнів. Прибуло з інших 

шкіл міста –    6  учнів,   з шкіл району –  7    учні,   з області -    1 учень.  

 За  індивідуальною формою навчання навчалося  4  учнів ( 1Б,2 Б, 7Б,  9Б), 

відповідно наявних документів.  

Випущено з 9 –их класів  44  учнів. З відзнакою 2 учні. 

Випущено з 11 –их  класів   36 учнів.  

Рівень навчальних досягнень за 2018-2019 н.р. 

Учні 1, 2  –  класів  не оцінювалися.  

Порівняльна таблиця навчальних досягнень учнів: 
 

Навч. 

Рік 

К
-т

ь
 у

ч
н

ів
 п

о
 

ш
к
о

л
і 

 

К
-т

ь
 у

ч
н

ів
, 

щ
о

 

о
ц

ін
ю

в
ал

и
ся

 

л
и

ся
 

 

В
и

со
к
и

й
 

р
ів

ен
ь 

 

% 

 

Д
о

ст
ат

н
ій

 

р
ів

ен
ь 

 

% 

 

С
ер

ед
н

ій
 

р
ів

ен
ь 

 

% 

 

П
о

ч
ат

к
о

в
и

й
 

р
ів

ен
ь 

 

% 

2015

-2016 

563 490 29 6% 139 28% 196 40% 126 26% 

2016

-2017 

565 512 43 8% 179 35% 197 39% 93 18% 

2017

-2018 

583 524 36 7% 194 37% 197 37,5

% 

97 18,5

% 

2018

-2019 

590 467 41 8% 144 31% 180 39% 102 22% 

Середній бал у навчальних досягненнях початкової школи – 8,2б. (в минулому                

навч. році 8,1)  
                                                 3А, 4А  - 8,5 

                                                 3В         - 8,4 

                                                 4Б         - 8, 2 

                                                 3Б         - 8, 1  

                                                 4В         - 7,8                                                    

Середній бал навчальних досягнень серед учнів 5-9 класів – 7,8 б. (в минулому                

навч. році 7,0)  

                                                 6А   – 8,4 

                                                 5А – 7,8 

                                                 9А, 11А   -  7,5   

                                                 5Б, 9Б - 7,4 

                                                 11Б – 7,2 

                                                 10А – 7,1 

                                                 8Б – 6,9  

                                                 8В – 6,6 

                                                 7Б – 6,4                                       

Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів  з високим рівнем  

навчальних досягнень, однак маємо меншу кількість учнів з достатнім  рівнем 



досягнень тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з 

учнями, які мають достатній рівень знань, розвивати їх потенціал.  

За  2018 – 2019 н.р. з вересня місяця  2018  року по червень 2019 року 

зареєстровано      травм .  Під час навчально –виховного процесу було зафіксовано. 

Як свідчить аналіз, побутовий травматизм у порівнянні з 2017-2018 н.р. суттєво 

збільшився (110  випадків проти 57).  Не оформлено актами 5 травм, так як учні були 

присутні на другий день на уроках 

 

Порівняльна таблиця дитячого травматизму: 

 Навч. рік    Всіх травм Травми під час 

навчального процесу 

 Побутові травми 

2015-2016 57 1 56 

2016-2017 110 4 106 

2017-2018 57 3 54 

2018-2019 74 2 72 

 

За характером найбільш поширеними є поверхневі рани  та ушкодження, 

переломи кісток рук, ніг,  забій, розтягнення, вивихи. На кожен з цих випадків були 

оформлені відповідні документи та надіслані в міське управління освіти. Основною 

причиною є необережність дітей під час прогулянок, ігор в футбол, катання на 

велосипедах, скейтах біля власних будинків, хворобливість, зниження рухової 

активності.  

Аналіз статистичних даних здоровя учнів останніх років вказує на те, що, на жаль, 

продовжують зберігатися тенденції до погіршення здоров’я й фізичної підготовленості. 

За останні роки у дітей шкільного віку зросла кількість захворювань, пов’язаних з 

функціонуванням опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи тощо.  

Серед факторів, які негативно впливають на стан здоров’я школярів, слід 

відмітити наступні: 

— погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного 

обслуговування; 

— поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді; 

— зростання популярності в дитячому середовищі привабливих видів нефізичної 

діяльності (ігрові програми на мобільному телефоні, комп’ютерні ігри тощо) зростання 

навчального навантаження, вільний час діти все більше проводять за переглядом 

фільмів, за комп'ютерними іграми. Усе це призводить до гіподинамії, порушення 

постави , порушення зору. 

Одним із серйозних факторів, які впливають на здоров'я школярів, є стан здоров'я 

та самопочуття. Щоб визначити реальний стан здоров'я школярів, на кожного учня 

школи заведені паспорти здоров’я, що вже  забезпечує ранню діагностику і лікування 

хвороб. Посилено медичний контроль за лікувальною фізкультурою у школі. Покращено  

медико-санітарну освіту в школі і навчання здоровому способу життю школярів, їхніх 

батьків. Питання здоров’я учнів та дотримання правил техніки безпеки учасниками 

навчально- виховного процесу постійно на контролі дирекції школи.   Виконуються 

заходи з охорони праці техніки безпеки з учнями і працівниками школи,  проводиться 

вступний та первинний, повторний та цільові (а в разі – позапланові) інструктажі з 

охорони праці та техніки безпеки. За річним планом роботи школи проводився тиждень  

з безпеки життєдіяльності та охорони праці, у рамках якого  проходилися  конкуриси 



малюнків, плакатів, творів. Питання попередження дитячого травматизму та здоров’я 

учнів, дотримання правил техніки безпеки учасниками навчально- виховного процесу 

були розглянуті на засіданні педагогічної ради «Про виконання Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників   освітнього 

процесу та попередження дитячого  травматизму в школі»(листопад  2018р.). Членами 

педагогічної ради були опрацьовані   пам’ятки  «Повідомлення та розслідування 

нещасних випадків з учнями», «Алгоритм дій при нещасному випадку під час н-в 

процесу» Постійно здійснюється  контроль за роботою системи забезпечення 

нормального функціонування  будівлі  школи. 

Таким чином,  заходи щодо забезпечення безпечних умов навчання і виховання 

учнів, умов роботи працівників здійснені, крім тих, що передбачають великий обсяг 

фінансування.  

Уся  діяльність школи спрямована на дотримання санітарно-гігієнічних норм, у 

відповідності до Держсан вимог, що неодноразово підтверджені актами 

перевірок. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків. Систематично здійснюється 

контроль за проведенням інструктажів з працівниками, та учнями. Профілактична 

робота, яка постійно проводиться педагогічним колективом школи є дієвою, достатньо 

організованою. Підтвердженням цьому є суттєве зменшення кількості травмування 

дітей у побуті. На нараді при директорі  було опрацьовано  акт медичного огляду учнів 

школи,  медичні картки, групи здоров’я.   Організовано та проведено  Тиждень пожежної 

безпеки, Місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності, Тиждень  безпеки 

дорожнього руху 

  Протягом року проведено батьківські збори, в повістку денну яких включені 

питання щодо запобігання невиробничому травматизму серед дітей. Поновлено 

інформаційно-довідковий куточок з питань безпеки життєдіяльності.  Проведено 

конкурси, вікторини на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики 

невиробничого травматизму.          

Завідуючим 15 кабінетів здійснювалася доплата, як таким, які в повній мірі 

відповідають Положенню. В школі  розроблені єдині вимоги до оформлення 

документації кабінетів. За підсумками огляду  визначено кращими кабінети за станом 

методичної бази   №19 ( Папіш Н.П.). № 5 ( Нюкало І.М.), №2 (Головачук О.А.), №31 

(Шапран Л.Л.) по   забезпеченню електронними методичними   розробками: кабінети 

№19 ( Папіш Н.П.), № 5 (Нюкало І.М.),  № 31( зав. Шапран Л.Л.), №21 (Щедрова Т.М.), 

№13 (Міскевич С.В.)  По оснащенню матеріальної бази кабінетів № 2 (Головачук О.А.), 

№18 (Федорчук Л.П.) № 19 (Папіш Н.П.), №22 ( Оніщук О.В.)  

В І семестрі 2018-2019 н.р. харчуваня учнів здійснювалося одним приватним 

підприємцем, а з ІІ семестру був укладений договір з іншим суб’єктом господарювання.  

Харчування в ІІ семестрі виявило суттєві переваги в порівнянні із харчуванням у І 

семестрі, а саме: меню стало більш різноманітним, суттєво скоротилися харчові 

відходи, має економія бюджетних коштів (електроенергія, тепло, водопостачання). У 

школі створена комісія для здійснення щоденного контролю якості послуг з організації 

харчування.  У разі невідповідності продуктів харчування діючим стандартам і вимогам 

та виявленні порушень при постачанні своєчасно оформлювалися відповідні 

документи, а саме: акти бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини  

Із 581  учня  школи на кінець навчального року  92 учні були звільнені від плати 

за харчування.  Серед звільнених від плати за харчування – це 2 дитини, які мають 

статус дітей-сирот,  11 дітей мали  статус малозабезпечених сімей, 70 учнів - діти 



учасників бойових дій, 1 дитина- дитина батька, який загинув під час АТО,  4 дитини 

мають статус внутрішньопереміщені дітей із зони бойових дій, 4 учнів- мали статус 

дитини-інваліда.  

У 2018-2019 навчальному році навчально-виховна та методична робота в ЗОШ 

№9 здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 

документами щодо організації роботи в Новій українській школі, іншими актами 

законодавства в галузі освіти, у тому числі Міністерства освіти і науки України, 

Житомирського інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, а також 

відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 28.08.2018 № 107 «Про 

організацію, зміст та завдання методичної роботи школи в 2018-2019 н. р..» і згідно з 

планом управління освіти і науки та ІМЦ у відповідності з наказом управління освіти і 

науки «Про організацію, зміст та завдання методичної роботи з педагогічними кадрами 

міста  в 2018-2019 навчальному році». 

У червні 2019 року підведені підсумки методичної  роботи, яка  будувалася і 

проводилася за принципом аналітико-діагностичної діяльності, де враховувалися 

інтереси і запити різних категорій педагогів. 

Згідно з річним планом роботи на 2018-2019 н. р. педагогічний колектив працював 

над єдиною методичною проблемою: 

1. Удосконалення форм та методів навчально-виховного процесу шляхом 

впровадження інноваційних технологій. 

2. Формування національної свідомості, громадянської позиції, патріотичних 

почуттів в умовах сучасної школи. 

3. Утвердження здорового способу життя учнів. 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва 

методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли 

директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники 

предметних комісій. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі 

питання, як: «Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік»; «Завдання 

методичної служби школи на новий навчальний рік.»; «Затвердження планів роботи» 

(вересень 2018 р.); «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних 

технологій» (листопад 2018р.); «Аналіз результативності методичної роботи за І 

семестр» (січень 2019 р.); «Організація роботи вчителів початкових класів у Новій 

українській школі», «Аналіз результативності методичної роботи за 2018-2019 н. р.» 

(червень 2019 р.), «Організація повторення навчального матеріалу, обговорення та 

затвердження документації для здійснення державної підсумкової атестації»; 

«Підготовка до педагогічних рад»; «Стан викладання навчальних предметів»; «Участь 

у міських семінарах-практикумах». Слід відзначити, що всі засідання методичної ради 

пройшли на належному рівні. Цікавими, змістовними були виступи членів методичної 

ради, вироблено методичні рекомендації та ін. Методична рада школи забезпечувала 

протягом року керівництво всіх структурних ланок методичної роботи.  Члени 

методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, 

загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. 

Протягом року у методичному кабінеті школи продовжувалася робота щодо 

створення портфоліо досвіду роботи вчителів школи, систематизувалися електронні 

тематичні папки з різних напрямків роботи. 



Одним з пріоритетних питань методичної роботи - це підвищення професійної 

майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення 

індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; 

активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів - 

допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, 

вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної 

підготовки до роботи в новій українській школі; активізація творчого потенціалу. Саме 

з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної служби були 

передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – 

методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, 

докурсова та післякурсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів 

і методичної літератури та інше. 

Протягом навчального року активно працювали предметні комісії. Робота 

предметних методичних комісій школи була спрямована на вирішення таких завдань: 

- забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і 

прийомів навчання та виховання школярів; 

- підвищувати рівень загальнодидактичної і методичної підготовки педагогів 

для організації та здійснення навчально-виховного процесу; проводити обмін досвідом 

успішної педагогічної діяльності; 

- виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання 

й виховання; 

- забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики; 

-  створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою      

діяльністю педагогів. 

Діяльність предметних комісій було сплановано на основі річного плану роботи 

школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожна з них проводила 

засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях 

предметних комісій обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ 

щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2018-2019 н.р., зміни у навчальних 

програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення 

контрольних зрізів знань, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, 

підготовка до ЗНО -2019, робота вчителя в Новій українській школі), так і науково-

методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, 

інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі 

формування комунікативних компетенцій учнів. Згідно плану предметними комісіями 

були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного 

предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість. Особливо слід 

відзначити роботу предметних комісій іноземної філології, української мови і 

літератури, природничих наук, початкових класів. Кожною предметною комісією 

проводились семінарські заняття. Матеріали цих занять узагальнені і вчителі можуть 

використовувати їх у своїй роботі. На базі кожної предметної комісії працювала творча 

група. Робота кожної з них систематизована і оцінена. 

Предметною комісією учителів початкових класів разом із практичним 

психологом було проведено педагогічні консиліуми:  "Психологічна адаптація 

першокласників до шкільного навчання; "Адаптація п'ятикласників до навчання в школі 

II ступеня; «Підсумки адаптації першокласників», «Організація роботи в Новій 

українській школі. Майже всі вчителі початкових класів разом із заступником 



директора з навчально-виховної роботи Дейнекою Л.В. пройшли он-лайн курси на 

платформі ЕДЕРА, а два вчителі , які будуть працювати в перших класах, це Кисіль Н.О. 

і Ткачук О.М.., пройшли курси підготовки до роботи з першокласниками. Почалась 

підготовка вчителів до роботи в Новій українській школі, які будуть працювати з 

першокласниками в 2020 році. 

Протягом року адміністрацією школи з учителями проводилися методичні 

наради, оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними 

стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, 

новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів, прослухано ряд 

вебінарів, тощо. 

Учителі та учні школи були активними учасниками олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, марафонів як міського так і обласного,  Всеукраїнського рівнів. 

                    За підсумками міських олімпіад школа має 16 переможців 

                                                 з французької мови 

1. Каменчук Ольга, учениця 10-А кл.– І місце, учитель Іскрова Т.І. 

2. Мельник Назарій, учень 9-А кл.– І місце, учитель Іскрова Т. 

з української мови 
3. Каменчук Ольга, учениця 9-А кл.– І місце, учитель Дейнека Л.В. 

з інформатики 

4. Мельник Назарій, учень 9-А кл.– І місце, Нюкало І.М. 

з біології 

5. Ковальчук Марія, учениця 11-Б кл. – ІІІ  місце, учитель Шапран Л.Л. 

6. Мельник Назар, учень 9-А кл.– ІІ місце, учитель Шапран Л.Л. 

з історії України 

7. Бочарова Ангеліна, учениця 9-Б кл.– ІІІ місце, учитель Щедрова Т.М. 

з правознавства 

8. Михнюк Дмитро, учень 9-А кл.– ІІ місце, учитель Щедрова Т.М. 

9.   Алексійчук Катерина, учениця 11-Б кл.– ІІ місце, учитель Щедрова Т.М. 

                                                 з астрономії 

10.   Войцехівська  Марина, учениця 11-А кл. –ІІІ  місце, учитель Головачук О.А. 

                                                  з географії 

11.   Бочарова Ангеліна, учениця 9-Б кл. – ІІІ  місце, учитель Герасимчук О.В. 

                                                  з економіки 

12. Войцехівська  Марина, учениця 11-А кл. –ІІІ  місце, учитель Герасимчук О.В. 

                                                   з обслуговуючої праці 

13.Каменчук Софія, учениця 8-А кл. –ІІІ  місце, учитель Брацюк І.В. 

                                                     з фізики 

14. Войцехівська  Марина, учениця 11-А кл. –І   місце, учитель Мельник В.К. 

15. Мельник Назарій, учень 9-А кл. –ІІІ  місце, учитель Головачук О.А. 

                                                       з психології  
16. Стягайло Алла, учениця 11-Б кл.– І місце, учитель Хоменко Л.П. 

Учениця 10-А кл. Каменчук Ольга брала участь в обласній олімпіаді з української 

мови і за підсумками балів отримала диплом ІІ ступеня, Бочарова Ангеліна, 9-Б кл., в 

олімпіаді з історії України також отримала диплом ІІ ступеня, а Стягайло Алла, учениця 

11-Б кл. – диплом І ступеня з психології. Учасниками обласних олімпіад були Мельник 

Назарій, 9-А кл.- (інформатика), Ковальчук Марина, 11-Б кл.-(біологія), Войцехівська 

Марина, 11-А кл.-(фізика).                                      



Учителі школи достатню увагу приділяють організації науково-дослідницької 

роботи з учнями. У рамках виконання міської програми „Обдаровані діти” з метою 

духовного, творчого інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх в дусі 

патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування 

інтелектуального потенціалу наці, виявлення та підтримки обдарованої учнівської 

молоді, залучення її до науково-дослідницької та експерементальної роботи 23 грудня 

2018 р. в місті відбувся конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

міського наукового товариства школярів, філій «Олімпія» (НВК). ASTRA” (колегіум).  

На конкурс ЗОШ № 9 представила роботу: Захарець Тетяна – учениця 11 кл. 

«Плодові культури родини гарбузових у фольклорі Поліщуків», педагогічний керівник 

-  Яковенко В.С. 
Під час захисту журі оцінювали аргументацію вибору та розкриття теми 

дослідження з урахуванням власного вкладу дослідника, чіткість, логічність, 

лаконічність викладу матеріалу з теми дослідження, повноту, вичерпність відповідей, 

культуру мовлення, вміння використовувати наочні матеріали та технічні засоби, 

активну участь у веденні дискусії.  Учениця школи Захарець Тетяна стала лауреатом 

конкурсу. 

У грудні місяці вчителі школи представили цінний методичний матеріал на міську 

педагогічну виставку «Сучасна освіта Житомирщини – 2019», мета якої - виявлення та 

популяризація сучасних підходів до організації навчально-виховного процесу в умовах 

оновлення змісту та реформування структури освіти відповідно до Закону України „Про 

загальну середню освіту". На виставку представили матеріали вчителі ЗОШ № 9: 

- Кулік Людмила Володимирівна, учитель математики – «Розробки уроків- 

презентацій до кожного розділу чинної програми». 

- Мошковська Катерина Іванівна,учитель початкових класів – «Логічні 

завдання з математики» 

- Папіш Наталія Петрівна, учитель хімії – збірник завдань «Хімічна скринька». 

- Іскрова Наталія Іванівна, учитель французької мови - збірник авторських 

виховних заходів 

- «Говорити французькою- це відкриває двері». 

- Котонос Тетяна Іванівна, учитель англійської мови – лепбук ’My First Steps in 

Engl ish’ 

- Кафедра вчителів української філології, історії та правознавства - збірка 

матеріалів «У шану Великому Кобзареві(до 205-ої річниці з дня народження Тараса 

Шевченка)».  

- Лівушевська Світлана Володимирівна, вчитель математики - завдання для 

контрольних робіт з геометрії у 8 класі. 

- Хоменко Л.П., практичний психолог школи – методична розробка 

«Психологічний супровід адаптації першокласників до умов освітнього процесу» 

- Більшість представлених матеріалів відображають творчий професійний 

потенціал педагогів, спрямований на реалізацію державної політики в сфері освіти і 

заслуговують позитивної оцінки. Це свідчить про модернізацію науково-методичної 

роботи з учителями, зростання творчого потенціалу педагогів. 



- Оргкомітет з організації виставки та журі відзначили актуальність матеріалів 

учителів ЗОШ № 9, які презентували нові освітні технології, перспективний досвід 

успішної реалізації завдань реформування освіти, інноваційні та інформаційні 

технології навчання, авторські програми, посібники, методичні розробки. 

- За результатами журі визначено 7 найзмістовніших матеріали учителів школи, 

які були представлені на обласній педагогічній виставці  «Сучасна освіта 

Житомирщини». Це роботи вчителів: Кулік Людмили Володимирівни, Папіш Наталії 

Петрівни, Іскрової Наталії Іванівни,  

- Котонос Тетяни Іванівни, кафедри вчителів української філології, історії та 

правознавства, Лівушевської Світлани, Хоменко Л.П.. 

- Дипломом І ступеня нагороджена Папіш Наталія Петрівна, учитель хімії за 

збірник завдань «Хімічна скринька».  Дипломом ІІ ступеня нагороджена Котонос 

Тетяна Іванівна, учитель англійської мови за лепбук ’My First Steps in Engl ish’ 

    Аналізуючи участь педагогів школи в проекті інформаційно-методичного 

центру «Методична скарбничка- 2019. Створюємо разом», можна зробити висновок, що 

вчителі в цьому навчальному році послабили участь у даному проекті. Протягом 2018-

2019 навч. року лише 2 вчителі школи подали свої роботи, це: Білецька Л.Д., Оніщук 

О.В. За участь у методичному проекті вчителі отримали сертифікати.  

Чимало педагогів розміщують напрацьовані матеріали  в  фахових виданнях, на 

різноманітних освітніх ресурсах. Сайт «Шкільне життя» https://www.schoollife.org.ua 

– розробка «Мультимедійні конспекти з математики для 6 класу І семестр»  (сертифікат 

на публікацію №156/2019) - Кулік Л.В.;  

сайт «Шкільне життя» https://www.schoollife.org.ua – розробка «Мультимедійні 

конспекти з математики для 6 класу ІІ семестр»  (сертифікат на публікацію №164/2019)- 

Кулік Л.В. ;  

Веб-сайт    «Портфоліо вчителя математики Кулік Людмили Володимирівни»; 

Персональний сайт Ірини Нюкало https://niukalo.000webhostapp.com/index.html. 

Протягом року в школі було проведено п’ять міських семінарів: початкових 

класів, української мови й літератури, біології, шкільних психологів, іноземної 

філології та майстер-класи учителя  української мови й літератури Білецької Л.Д. та 

вчителя французької мови Бучинської Т.М.  Семінари пройшли на високому науковому 

методичному рівні. Учителі школи продемонстрували свою педагогічну майстерність, 

обмінялися досвідом з педагогами міста. Семінари вчителів української мови та біології 

були організовані і проведені за межами школи. Матеріали даних методичних заходів 

узагальнені й викладені на сайт школи. 

Одним із найпоширеніших видів роботи в школі є предметні декади, які 

охоплювали комбіновані форми навчально-методичної і виховної роботи: відкриті 

уроки, турніри, змагання, конкурси, лекторії, диспути, круглі столи, зустрічі з цікавими 

людьми, розважальні програми тощо. Предметні декади проводилися за окремим 

планом. Усі вони проаналізовані керівниками предметних комісій, адміністрацією 

школи. Зроблені відповідні висновки, написаний наказ по школі.Традиційною стала 

участь учнів школи у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», 

«Бобер», «Колосок», «Геліантус», «Соняшник», «Лелека», у яких вони 

продемонстрували свої знання, уміння та навички з предметів. Проаналізувавши участь 

учнів у конкурсах, фестивалях, адміністрація дійшла до висновку, що найактивнішими 

https://www.schoollife.org.ua/
https://www.schoollife.org.ua/
https://niukalo.000webhostapp.com/index.html


учасниками є вчителі української мови й літератури, математики, фізики, інформатики, 

образотворчого мистецтва.  55 учнів школи виявили бажання взяти участь у І 

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з предметів «На урок». 32 з них нагороджені 

дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. Учителі отримали свідоцтва про підготовку учасників 

олімпіад, іменні подяки. Учитель інформатики Нюкало І.М залучила учнів школи до 

участі у проекті з розробки власного веб-сайту. Благодійний фонд BrainBasket  працює 

по всій Україні, проводячи курси з основ програмування. Завдяки підтримці спонсорів, 

участь в курсах є повністю безкоштовною. В рамках проекту WOW Teachers  вчитель 

інформатики Нюкало І.М.  пройшла навчання за сучасною програмою з основ веб-

розробки й  викладає цей курс у школі у форматі факультативу. 11 учнів  нашої школи 

успішно пройшли навчання по програмі WOW Teachers, отримали знання по створенню 

сайтів,  створили власні фінальні проекти і  розмістили їх на безкоштовному хостінгу, 

пройшли фінальне випускне тестування. 

Порівнюючи підсумки іспитів ДПА в 4 і 9 класах з результатами навчальних 

досягнень учнів за рік слід відзначити, що майже з усіх предметів відзначається 

підтвердження або покращення результатів.  У школі ведеться цілеспрямована 

робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих 

дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. 

Робота гуртків, факультативів, участь у турнірах, конкурсах впливає на інтереси і 

здібності дитини, а також на формування творчої особистості.  Найкраще, на результат 

працювали гуртки: хореографічний, вокальний, театральний та «Лідер»,  керівники 

Федорчук Л.П., Лопатюк Л.В., Переходюк О.П., Сердюк І.Ю. Учні, які відвідували ці 

гуртки, займали призові місця в конкурсах хореографії, вокального співу,  авторських 

творів, театрального мистецтва. 

Концептуальні засади Нової української школи вимагають від освітян 

дотримання високих соціальних та професійних стандартів. На часі народження 

«нового вчителя» Нової української школи, без зміни свідомості вчительства не 

відбудеться ніяких змін в освіті. Тому з цією метою протягом навчального року 

управління освіти разом з ІМЦ організовують семінари , тренінги, курси для вчителів , 

заступників для роботи в нових умовах у закладах освіти. 

Другий рік поспіль  в школі було організовано роботу мовного табору (англійська  

і французька мови), якого відвідувало 30 учнів. Педагоги школи Мельник Т.В., Котонос 

Т.І., Дейнека А.Ю., Іскрова Н.І., Бучинська Т.М. уміло організували дозвілля школярів. 

Літній мовний табір дав можливість дітям поповнити свій лексичний запас слів, весело 

провести час разом із друзями, розвинути свої таланти, отримати пізнавальну 

інформацію, навчитися новому, та показав дітям, що вивчення мови - це легко і просто.  

Важливою умовою забезпечення діяльності і подальшого розвитку школи на 

високому якісному рівні є оптимальне вирішення кадрового питання. На 1 вересня 

2018 року школа на 100% була укомплектована педагогічними кадрами з відповідною 

фаховою освітою. Навчально-виховний процес здійснювало 47 педагогічних 

працівників (з них 3 – сумісника),  з яких  43 вчителі мають повну вищу 

освіту,  Серед  вчителів закладу 19 є спеціалістами вищої категорії, 12 першої категорії, 

9 другої категорії і 3 спеціалісти. 5 вчителів мають педагогічне звання «учитель-

методист» та 8- «старший учитель» . 

Дієвим стимулом для підвищення професійної кваліфікації є атестація 

педагогічних кадрів. Педагоги школи на засіданнях предметних комісій презентували 

свій досвід роботи, ділились методичними знахідками. Атестаційною комісією 



вивчався досвід роботи педагогічних працівників, що атестувались на відповідну 

кваліфікаційну категорію. Атестація проходила згідно Положення про атестацію 

педпрацівників. Атестувалося семеро вчителів. З них відповідають раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 3 учителі, присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 учитель,  присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 2 педагогам,  1 вчителю 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Присвоєно 

педагогічне звання -« практичний психолог-методист» Хоменко Л.П., відповідають 

раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»  -2 вчителі. 

Курси підвищення кваліфікації при Житомирському ОІППО згідно плану 

пройшли 10 учителів:2 – стаціонарна форма навчання, 6 – заочна, 2 вчителя - 

дистанційна.  

Колеги школи в постійному пошуку. Широко впроваджують в педагогічну 

практику своєї роботи інноваційні технології, особистісно-орієнтоване навчання, 

працюють в рамках педагогічного експерименту учительських та учнівських проектів, 

вивчають досвід своїх колег міста, області, республіки, відвідують і стають активними 

учасниками міських і обласних семінарів. Учитель образотворчого мистецтва Федорчук 

Л.П. підготувала до участі у Всеукраїнському конкурсі малюнків «Податки очима 

дітей» ученицю 8-А класу Лукащук Дарину, яка стала переможцем і отримала диплом 

з подарунком. Продовжуючи роботу з популяризації французької мови, учитель Іскрова 

Н.І. взяла участь у франкомовному конкурсі  асоціації Paris-IF «З франкофонією в 

серці!». 

Сучасна школа неможлива без власного сайту. Це потреба і вимога часу. Наш сайт 

систематично поновлюється інформацією про шкільне життя як учительського 

колективу, так і учнівського.  Усі заходи, що проходять у школі, висвітлюються на сайті. 

Однак треба зазначити, що відвідуваність сайту зменшилась, багато користувачів 

надають перевагу сторінці школи у соціальній мережі Facebook. 

Тема енергозбереження є традиційною для школи. Викладається курс 

«Енергозбереження та пом’якшення змін клімату». Учні та вчителі активно беруть 

участь у різноманітних заходах та акціях з енергозбереження. У школі працює гурток 

енергозбереження, яким керує Хоменко Л.П. 

Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за 

навчально-виховним процесом: адміністрацією школи  відвідано 77 уроків учителів-

предметників, проведено індивідуальні консультації з учителями, перевірено 

календарно-тематичне планування, вибірково – поурочні плани, робочі зошити учнів з 

математики, української мови, англійської мови, зошити для практичних, лабораторних 

робіт з природничих дисциплін, систематично перевірялись класні журнали, вивчено 

стан викладання історії, французької мови. За наслідками внутрішкільного контролю 

надано рекомендації учителям-предметникам, учням та їх батькам щодо поліпшення 

організації навчально-виховного процесу. Питання, хід та результати контрольно-

аналітичної діяльності систематично обговорювались на нарадах при директору, 

засіданнях предметних комісій, наслідки узагальнені в наказах по школі. 

За результатами перевірок встановлено, що навчально-виховний процес в ЗОШ 

№ 9 організований на достатньому науково-методичному рівні. Шкільна документація 

ведеться згідно з вимогами законодавства.  

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що методична робота у 2018-2019 н.р. 

проводилася на належному рівні і була спрямована на удосконалення навчально-



виховного процесу, виявлення і впровадження в практику педпрацівників найбільш 

ефективних форм і методів навчання та виховання дітей в Новій українській школі. 

Враховуючи вищесказане,  

Завдання методичної служби на 2019-2020 навчальний рік 

1. У 2019-2020 навчальному році продовжити роботу над методичною проблемою  

-Удосконалення форм та методів навчально-виховного процесу шляхом 

впровадження інноваційних технологій. 

- Формування національної свідомості, громадянської позиції, патріотичних 

почуттів в умовах сучасної школи. 

-Утвердження здорового способу життя учнів. 

2. Вчителям-предметникам: 

2.1.Забезпечити неперервність підвищення науково-методичного рівня та 

професійної майстерності педагогічних працівників шляхом залучення їх до різних 

форм методичної роботи, до участі у різних вебінарах, он-лайн курсах.. Створити 

оптимальні умови самоосвіти учителів, які відповідають вимогам Нової української 

школи. 

2.2. Продовжити підготовку авторських робіт до участі у педагогічній виставці 

„Освіта 2020”. 

2.3. Спланувати серію відкритих уроків, позакласних заходів на 2018-2019 

навчальний рік. 

2.4. Систематично працювати над поповненням навчально-методичних 

комплексів кабінетів методичною літературою, відеоматеріалами. Сприяти створенню 

зон у класах, де будуть  навчатися учні 1-х класів. 

3. Керівникам предметних комісій: 

3.1. Контролювати підготовку вчителів до участі в педагогічній виставці  „Освіта 

2020”. 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дейнеці Л.В.: 

4.1. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі. 

4.2. Контролювати, допомагати вчителям початкової школи у впровадженні 

державного стандарту Нової української школи. 

4.3. Скласти робочі групи з узагальнення досвіду та вивчення системи роботи 

вчителів, що будуть атестуватися в новому навчальному році. 

4.4. Спланувати та організувати роботу педагогічного колективу з обдарованими 

дітьми (робота в МАН, участь в олімпіадах, конкурсах,  фестивалях, марафонах). 

4.5. Розширити та підвищити якість проведення моніторингів з питань викладання 

навчальних дисциплін. 

4.6. Продовжувати  навчання вчителів за програмою «Учителі в он-лайні». 

Виховна робота у школі здійснюється згідно з Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», «Про попередження насильства у сім’ї», Національної програми 

правової освіти, Конвенції ООН про права дитини, постанов Кабінету Міністрів 

України, наказів МОН України, головного управління освіти і науки Житомирської 

облдержадміністрації, наказів відділу освіти Новоград-Волинської міської ради. 

На основі цих документів у школі було видано такі накази з виховної роботи: 

«Про затвердження плану заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та 

учнівської молоді»,   «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!»; «Про затвердження заходів щодо формування здорового 

способу життя дітей та учнівської молоді і заборону тютюнопаління»; «Про 



затвердження плану заходів з протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної 

дискримінації в учнівському середовищі»; «Про дотримання чинного законодавства 

України з питань безпеки життєдіяльності»; «Про затвердження плану заходів з 

проведення Всеукраїнського тижня права»; «Про організацію проведення циклу 

профілактичних заходів для учнів школи, націлених на формування здорового способу 

життя, попередження негативних явищ в учнівському середовищі» тошо. 

 Питання з виховної роботи розглядалися: 

 на педрадах 30.08.17 «Затвердження річного плану навчально-виховної 

роботи школи на 2018/2019 навчальний рік» «» 

 на нарадах при директорі «Про удосконалення та забезпечення постійного 

контролю роботи щодо попередження дитячої бездоглядності, правопорушень, 

негативних проявів у молодіжному середовищі»; «Стан роботи з охорони праці та 

техніки безпеки в школі»; «Контроль за відвідуванням учнями школи». 

 на засіданні класних керівників протокол «Громадянське виховання учнів в 

умовах інновації школи»; «Роль та місце правового виховання сучасної молоді. Основні 

методи та моделі правового виховання», «Аналіз охоплення освітою дітей та підлітків 

шкільного віку, що проживають у мікрорайоні навчального закладу». 

 на Раді профілактики протокол «Про хід Всеукраїнського  рейду "Урок" в 

закладі, 

 «Про  організацію  правовиховної  роботи  з  учнями на 2018/2019 навчальний 

рік   та проведення Тижня правових знань»; «Про  стан  роботи  щодо  здійснення  

контролю  за відвідуванням  занять  учнями»; «Аналіз стану проведення профілактичної 

роботи щодо попередження правопорушень серед учнівської молоді за І півріччя 

2018/2019 н. р». 

Виховна робота проводилася згідно з Планом роботи школи на 2018/2019 н.р. 

Аналіз показав, що виховна діяльність була спрямована на реалізацію Концепції 

виховного середовища школи.  

Система національно-патріотичного виховання в школі впроваджується шляхом 

розповсюдження інформації на класних і виховних годинах, педагогічних радах і 

нарадах, шкільному сайті та батьківських зборах.  

На уроках історії і правознавства учні ознайомлюються з правовими та 

нормативними документами, Законами України, проводять історичні дослідження, 

працюють над проектами, вивчають і узагальнюють історичні довідки та матеріали.  

На нарадах при директорі, педагогічних радах розглядаються питання 

національно-патріотичного виховання дітей, значна увага приділяється ролі педагогів 

зі стійкою національно-патріотичною громадською позицією, як приклада для учнів. 

Планування загальношкільних заходів проводиться із урахуванням завдань   

національно-патріотичного виховання. У виховних планах класних керівників  

виділений окремий розділ даного напрямку. У своїй роботі класні керівники 1-4 класів 

практикують проведення виховних годин у формі бесід, годин спілкування, що 

супроводжуються відеороликами та фото презентаціями. Завдяки наявності телевізорів 

виховні години стали змістовнішими, цікавішими для учнів. 

При проведенні виховних годин у середній та старшій школі застосовуються як 

традиційні (бесіди, лекції, диспути), так і інтерактивні форми виховної роботи 

(подорожі, рольові ігри, уявні мандрівки, мультимедійні презентації). 

Обміну досвідом між класними керівниками нашої школи сприяють відкриті 

виховні заходи, які проводяться третій рік поспіль. Нажаль, трапляються випадки, коли 



до колег, які змістовно готуються до проведення таких заходів і прагнуть поділитись 

досвідом, приходять 2-3 педагоги. 

У школі було проведено силами учнівського самоврядування та під керівництвом 

заступника з виховної роботи та педагога-організатора такі виховні заходи: 

Свято Першого дзвоника; 

День учителя; 

«Козацькі розваги»  

День Святого Миколая  

Новорічні свята для учнів 1-11 класів. 

День вишиванки 

Конкурс шкільних талантів 

Творчий звіт школи 

Свято Останнього дзвоника 

Серед загальношкільних виховних заходів традиційно проводяться «Андріївські 

вечорниці»,  гра «Козачата»,  тижні історії і права, уроки мужності, мітинг - реквієм, 

уроки-зустрічі з  відомими випускниками школи, Дні української писемності і мови, 

тижні правової освіти,  місячники військово-патріотичної роботи. 

Сприяють залученню учнів до активної участі у громадському житті різні 

загальношкільні акції, а саме: «Милосердя», «Подаруй книгу солдату», «Ветеран живе 

поруч», «Лист солдату», «Годівничка». «Великодній кошик» «День довкілля», 

«Новорічний подарунок воїну», «Збережи дерево» та інші волонтерські проекти. 

Були проведені заходи з охорони життя та здоров’я учнів: 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності  

Тиждень здорового способу життя  

Акція «Увага! Діти на дорозі!»  

Зустріч з представниками СКМСД, служби у справах сім’ї та молоді 

Тиждень пропаганди здорового способу життя «Я обираю здоровий спосіб життя» 

Проведено бесіди медсестрою школи з учнями про заходи щодо попередження 

захворювань на грип та ГРВІ; 

Бесіди про шкідливі звички; 

Виставка плакатів до Міжнародного Дня боротьби з палінням, СНІДом та ряд 

інших заходів. 

На належному рівні проводилася   правовиховна робота та робота з протидії усім 

видам насильства. У школі заплановано і проведено місячник права, акцію «16 днів без 

насильства», цикл лекцій представниками громадської організації АСЕТ з 

попередження насильства, лекції представника громадської організації «Місія в 

Україну» з учнями 9 класів на тему сексуального виховання, перегляд фото- та 

відеоматеріалів про шкідливі звички з подальшим обговоренням 

У школі протягом року працювало учнівське самоврядування. Його робота була 

спрямована на організацію цікавого дозвілля учнів та виховання справжніх господарів 

школи. Членами шкільного парламенту ведеться рейтинг класів, побудований за такою 

схемою: збір вторинної сировини, наявність шкільної та спортивної форми, поведінка 

учнів, запізнення, збереження підручників, шкільного майна, участь у 

загальношкільних, міських та класних виховних заходах, прибирання класів. 

Слід відмітити значну кількість заходів волонтерського напрямку, в яких брали 

активну участь усі учні школи: «Милосердя», „Допоможи ближньому”, „Допоможи 

солдату”, „Собаки- наші друзі” та інші.  



Учні нашої школи є активними учасниками міських заходів, долучаються до 

благочинних акцій, беруть участь у конкурсах і фестивалях. У 2018-2019 н.р. вихованці 

Федорчук Л.П. стали призерами обласного хореографічного фестивалю та посіли 3 

місце на ньому. Шкільний ансамбль «Лілея» виборов гран-пра на конкурсі «Сузіря 

Зв'ягеля». 

Активна участь наших школярів у міжнародному конкурсі малюнків «Здай кров 

заради життя» буда відзначена на нараді заступників директорів шкіл міста. Троє наших 

вихованців стали призерами конкурсу. 

 

 

 

 
 

 

 


