
 На початок навчального року в школі навчалося    586    учнів,  з них  дівчаток     

307,  хлопчиків   279,  на кінець року   568   учень.  Укомплектовано  22 класи,  

з середньою наповнюваністю 25,8.   З 1 вересня 2019  року вибуло до інших 

шкіл міста  5   учнів, до шкіл району   4  учні, за межі області вибуло   9    учнів, 

за межі країни 6 учнів.  Прибуло з інших шкіл міста 3  учні,   з шкіл району  4    

учні,   з  інших міст -    3 учні.   

  За  індивідуальною формою навчання навчалося  2 учні ( 2 Б, 8Б), відповідно 

наявних документів.   

Випущено з 9 –их класів  60  учнів. З відзнакою 1 учениця.  

Випущено з 11–их  класів   25 учнів. Претендентами на вручення Золотої 

медалі є 2 учениці та 1 учениця на вручення Срібної медалі.  

                                          Рівень навчальних досягнень за 2019-2020 н.р.  

Учні 1, 2  –  класів  не оцінювалися.   

                    Порівняльна таблиця навчальних досягнень учнів 3-11 кл.:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
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%  

2019- 
2020  

568  455  37  8%  142  31%  196  43%  80  18%  

  

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

( в минулому навч. році 8,1)   

                                                 3А, 4А  -  8,4  

                                                 3Б         -  8, 0   

                                                 4Б         -  7,7                                                     

Середній бал навчальних досягнень серед учнів 5-9 класів – 6,9 б. (в минулому 

навч. році 7,8)   

Середній бал навчальних досягнень серед учнів 10-11 класів – 7.4 б.   

5Б  – 8,9 б, де 5 учнів нагороджені Похвальним листом  

5А – 8, 2  

6А,7А -  8,1  

9А - 7,8  



5В, 10А – 7,7  

11А- 7,3  

8А - 7,2  

9Б, 9В- 7,1  

6Б -  7,0  

7Б-6,3  

Простежується тенденція щодо зниження  кількості учнів  з високим 

рівнем  навчальних досягнень, однак маємо більшу кількість учнів з середнім   

рівнем досягнень та з початковим, тому в наступному навчальному році 

необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають достатній рівень 

знань, розвивати їх потенціал.   

У 2019-2020 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 28.08.2019 № 107 «Про організацію , зміст та завдання методичної 

роботи школи в 2019-2020 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 2019-

2020 навчальному році».  

У червні 2020 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 2019-2020 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 

навчальновиховної 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 

2019 р.); «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних 

технологій» (листопад 2019 р.); «Аналіз результативності методичної роботи 

за І семестр» (січень 2020 р.); «Організація роботи вчителів початкових класів 

у Новій українській школі», «Аналіз результативності методичної роботи за 

2019-2020 н. р.» (червень 2020 р.), «Організація повторення навчального 

матеріалу, обговорення та затвердження документації щодо закінчення 

навчального року»; «Підготовка до педагогічних рад»; «Стан викладання 

навчальних предметів»; «Досвід дистанційної роботи колективу педагогічних 

працівників ЗОШ №9». 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, дистанційної 

роботи з учнями, колегами інших методичних заходів.  

              Протягом року в методичному кабінеті школи продовжувалася робота 

щодо створення портфоліо досвіду роботи вчителів школи, систематизувалися 

електронні тематичні папки з різних напрямків роботи, плани дистанційної 

роботи з учнями, самоосвіти педпрацівників..  

 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, удосконалення 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, курсова 

підготовка, консультування, опрацювання фахових видань і методичної 

літератури та інше.  

 У зв’язку з довготривалим карантином, усі учасники навчальновиховного 

процесу вимушені були перейти на дистанційну форму роботи. Перед 

педагогами постало питання «Як працювати з учнями на відстані та не 

втратити ефективності навчання?».  

  Почали шукати оптимальні форми надання освітніх послуг на відстані. Тому 

слід було обирати платформу надійну, захищену, яка надавала б широкі 

можливості у виборі інструментарію навчання та простого, якісного і 



швидкого зворотного зв’язку здобувачів освіти. І все це з приміткою «на 

перспективу». Усвідомлюючи виклики часу, під час вибору також 

враховували можливість упровадження змішаного навчання і на наступні 

навчальні роки. Відповідно до цих та інших критеріїв було відібрано перелік 

платформ для дистанційного навчання.   

  До цього питання підійшли централізовано, увесь період карантину педагоги 

працювали на платформі Google Classroom.  Google Classroom –— 

безкоштовний сервіс, яким може скористатися кожен, хто має обліковий запис 

у Google, що створює інтерактивне онлайн-середовище, у якому педагоги і 

учні виконували  завдання , проводили зустрічі.  Завдяки додатку учителі 

надсилали матеріали всім учням одразу, дистанційно; перевіряли роботи 

онлайн; бачили статистику виконання; створювали анкетні опитування; 

планували час розсилки завдань; налагоджували невидиме для інших учнів 

індивідуальне спілкування з більш сором’язливими школярами.   

Аналіз оцінок показав в основному їх відповідність попереднім рівням знань  

учнів. Тож оцінювання здійснювалося об’єктивно.  

  Після кожного уроку учні мали змогу звернутися до вчителя щодо роз’яснень, 

обговорити  питання, просто поспілкуватися. Там же, у відповідних блогах, 

учні спілкувалися  між собою,не відчуваючи ізоляції. Підтримка та зворотній 

зв’язок відбувався швидко.  

 Педагоги школи не обмежувалися використанням лише одного сервісу. У 

своїй роботі також використовували безкоштовний сервіс онлайн-тестів «На 

Урок» для повноцінної дистанційної перевірки знань, які здобули учні під час 

самостійної роботи; програму Zoom  - для відеоконференцій і дзвінків, яку 

люблять багато учителів за широкий функціонал, надійне з’єднання і 

безперебійну роботу. До вподоби учням інтерактививні вправи 

LearningApps.org, що є додатком для підтримки навчання та процесу 

викладання за допомогою інтерактивних модулів. Ці модулі можуть 

використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної 

роботи. Учителі працювали з групами учнів, швидко створювали вправи на 

уроці, давали домашнє завдання, отримували  гіперпосилання від учнів та 

перевіряли виконання завдань. Завдяки освітньому проєкту "Всеукраїнська 

школа онлайн", учні мали можливість передивитись уроки, якщо з різних 

причин не могли переглянути їх в Інтернеті.  

 Перед учителями школи, як і перед усією освітою України, постав 

виклик.Тому, спільно з учнями та батьками запущено новий формат навчання. 

Чи буде це успішне впровадження- покажуть час та освітні результати. 

Головне, педагоги  не є пасивними в час змін. А вдосконаленню немає меж.  

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PMKmpM_f6P8
https://www.youtube.com/watch?v=PMKmpM_f6P8
https://sites.google.com/view/cyfra/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81-learningapps
https://sites.google.com/view/cyfra/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81-learningapps
https://sites.google.com/view/cyfra/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81-learningapps
https://sites.google.com/view/cyfra/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81-learningapps


 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, останніх три місяці-дистанційно. На запланованих 

засіданнях предметних комісій обговорювалися як організаційні питання 

(рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 

2019-2020 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення 

олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів знань, 

дистанційна робота, підготовка до ЗНО -2020, 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. 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 і дворічний досвід роботи в Новій українській школі». Майже всі 

вчителі початкових класів разом із заступником директора з 

навчальновиховної роботи Дейнекою Л.В. пройшли он-лайн курси на 

платформі ЕДЕРА, і всі вчителі початкових класів, які працюють і будуть 

працювати в перших класах, пройшли курси підготовки до роботи з 

першокласниками. Почалась підготовка вчителів до роботи в Новій 



українській школі, які будуть працювати з першокласниками в 2020-2021 

навчальному році.  

Протягом року адміністрацією школи з учителями проводилися 

методичні наради, оперативки з метою ознайомлення з новими 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 11-А кл.– І місце, учитель Іскрова Т.І.  

2. КаменчукСофія, учениця 9-А кл.– ІІІ місце, учитель Іскрова Т.І.                                           

з української мови  

3. Каменчук Ольга, учениця 11-А кл.– ІІІ місце, учитель Дейнека Л.В.                                              

з інформатики  

4. Опанасюк Микита, учень 10-А кл.– ІІІ місце, Нюкало І.М.                                                        

з біології  

5.Мельник Назарій, учень 10-А кл.– ІІ місце, учитель Шапран Л.Л.  

                                                з історії України  

6. Бочарова Ангеліна, учениця 10-А кл.– І місце, учитель Щедрова Т.М.                                                   

з правознавства  

7. Михнюк Дмитро, учень 10-А кл.– ІІ місце, учитель Щедрова Т.М.                                                       

з астрономії  

8. Каменчук Ольга, учениця 11-А кл.– ІІ місце, учитель, учитель Головачук 

О.А.  

                                                    з географії  

        9.  Бочарова Ангеліна, учениця 10-А кл. – ІІІ  місце, учитель Герасимчук 

О.В.  

                                                    з обслуговуючої праці  

10. Драчук Юлія, учениця 9-А кл. –І ІІ  місце, учитель Брацюк І.В.                                                      

з фізики  

11. Мельник Назарій, учень10-А кл. –І  місце, учитель, Головачук О.А., 

Мельник В.К.  

                                                       з психології   

       12. Гвоздік Олександра, учениця 11-А кл.– ІІ місце, учитель Хоменко Л.П.        

13. Бочарова Ангеліна, учениця 10-А кл.– І місце, учитель Хоменко Л.П.                                                           

з математики  



14. Мельник Назарій, учень10-А кл. –ІІІ  місце, учитель Міскеввич С.В.                                                  

з інформаційних технологій  

15. Опанасюк Микита, учень 10-А кл.– ІІІ місце, Нюкало І.М.  

16. Мельник Назарій, учень10-А кл. –ІІІ  місце, учитель Нюкало І.М. 

Перемоги в обласних олімпіадах :  

                                          з української мови  

 Каменчук Ольга, учениця 11-А кл.– диплом ІІІ ступеня, учитель Дейнека Л.В.                                          

з французької мови  

Каменчук Ольга, учениця 11-А кл.– диплом І ступеня, учитель Іскрова Н.І.  

                              з фізики  

 Мельник Назарій, учень10-А кл. –диплом ІІІ  ступеня, учитель  Головачук 

О.А., Мельник В.К.  

Перемоги в обласних конкурсах:   

Каменчук Ольга, учениця 11-А кл.– диплом І ступеня в конкурсі з укр.  

мови ім. Петра Яцика, учасник фінального Всеукраїнського конкурсу, учитель 

Дейнека Л.В.  

   Каменчук Ольга, учениця 11-А кл.– диплом ІІІ ступеня в конкурсі  знавців 

творчості Т.Г. Шевченка, учитель Дейнека Л.В.  

Учителі школи достатню увагу приділяли 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 нації, виявлення 

та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до науково-

дослідницької та експерементальної роботи 27 грудня 2019 р. в місті був 

проведений конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

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

(колегіум).  На конкурс ЗОШ № 9 представила 2 роботи: Іванець Тетяна – 

учениця 9В кл. в секції «Хімія», тема роботи «Якісний шампунь – здорове 

волосся. Чи відповідають шампуні своїм властивостям?», педагогічний 

керівник – Папіш Н.П.; Бочарова Ангеліна – учениця 10-А кл. в секції 

«Соціологія», тема роботи «Вплив молодіжних організацій на свідомість 

сучасного підлітка», педагогічний керівник –   Щедрова Т.М. 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.  

       



На виконання плану роботи ОІППО та наказу управління освіти і науки 

Новоград-Волинської міської ради від 10.11.19 р. №415 «Про проведення 

міської педагогічної виставки» «Сучасна освіта Житомирщини – 2019» та 

участь в обласній педагогічній виставці, 03 січня 2020р. в приміщенні 

економіко-гуманітарному технікумі організовано міську педагогічну виставку, 

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: Корзун Леся 

Віталіївна, учитель фізичної культури, тема роботи «Рухливі ігри та естафети 

в школі»,  Лівушевська Світлана Володимирівна,  учитель математики, тема 

роботи «Завдання для контрольних робіт з геометрії у 8 класі», Оніщук Олена 

Валеріївна, учитель історії та правознавства, тема роботи «Реалізація 

особистісно – орієнтованого підходу в процесі викладання історії України», 

Дейнека Анастасія Юріївна, учитель англійської мови, тема роботи «Let`s 

make grammar easy. For students. Збірник таблиць з граматики», Карпейчик 

Марія Василівна, учитель початкових класів, тема роботи « Рідна мова в грі 

казкова», Котонос Тетяна Іванівна, учитель англійської  мови, тема роботи  

«Лепбук Seasons and Weather».   

      Більшість представлених матеріалів відображали творчий професійний 

потенціал педагогів, спрямований на реалізацію державної політики в сфері 

освіти і заслуговували 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.  

       На превеликий жаль, журі визначило лише одну роботу, яка була  

представлена на обласній педагогічній виставці  «Сучасна освіта 

Житомирщини». Це робота вчителя англійської мови Котонос Тетяни  

Іванівни.  

       Чимало педагогів розміщують напрацьовані матеріали  в  фахових 

виданнях, на різноманітних освітніх ресурсах, беруть участь в он-лайн 

заходах, тестах, курсах, вебінарах, проєктах ,користуються різними сайтами, 

створюють свої. Найактивнішими є вчителі Папіш Н.П., Нюкало І.М., 

Головачук О.А., Білецька Л.Д., Мельник Т.В., Хоменко Л.П., Міскевич С.В., 

Васянович Ж.М..  



      Двоє  вчителів школи брали участь у конкурсі «Учитель року». У номінації 

«Хімія»- Папіш Н.П., у номінації «Історія»- Оніщук О.В.. Папіш Н.П. стала 

переможцем зонального етапу конкурсу «Учитель року-2020»   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 учасниками є вчителі 

української мови й літератури, математики, фізики, інформатики, 

образотворчого мистецтва.  57 учнів школи виявили бажання взяти участь у  

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з предметів «На урок». 34 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 проєкті з розробки нового шкільного сайту. Команда 

сайту: Мельник Назар, Опанасюк Микита, Нюкало Ірина докладають багато 

зусиль, щоб сайт був  сучасний, стильний, інформаційний і відповідав вимогам 

до шкільних сайтів.   

      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, театральний, спортивний, 

«Кулінарне мистецтво»,  керівники Федорчук Л.П., Карпейчик М.В., 

Переходюк О.П., Сердюк І.Ю, Левковський М.В.. Учні, які відвідували ці 

гуртки, займали призові місця в конкурсах хореографії, театрального 

мистецтва, спортивних.  

       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 продовження  роботи в нових 

умовах у закладах освіти.  

      Важливою умовою забезпечення діяльності і подальшого розвитку школи 

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

вересня 2019 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  44 

вчителі мають повну вищу освіту.  Серед  вчителів закладу 21 є спеціалістами 

вищої категорії, 14 першої категорії, 9 другої категорії і 3 спеціалісти. 5 

вчителів мають педагогічне звання «учитель-методист» та 9- «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 шестеро 

вчителів. З них відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

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

«спеціаліст вищої категорії» - 2 учителям,  присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії» - 3 педагогам.  

       Курси підвищення кваліфікації при Житомирському ОІППО згідно плану 

протягом 2020р. пройшли  і до грудня місяця пройдуть 46 педагогів.  Навчання 

проходило як на стаціонарній  формі навчання, так і дистанційній.   Протягом 

навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за 

навчально-виховним процесом: адміністрацією школи  відвідано 56 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 англійської 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 директорі, 

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 2019-2020 

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.   

  

За  2019 – 2020 н.р. з вересня місяця  2019  року по травень 2020 року було 

зареєстровано 63 травми. Під час навчально –виховного процесу не 

зафіксовано жодної травми .  

                               Порівняльна таблиця дитячого травматизму:  

 Навч. рік     Всіх травм  Травми під час   Побутові  

   навч.-виховного процесу  травми  

2016-2017  110  4  106  

2017-2018  57  3  54  

2018-2019  74  2  72  

2019-2020  63  -  63  

  

За характером найбільш поширеними були поверхневі рани  та 

ушкодження, переломи кісток рук, ніг,  забій, розтягнення, вивихи. Основною 

причиною була необережність дітей під час прогулянок, ігор в футбол, катання 

на велосипедах, скейтах біля власних будинків, хворобливість, зниження 

рухової активності.   

Аналіз статистичних даних здоров’я 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, кишково- шлункового тракту 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 були заведені паспорти здоров’я, що вже  забезпечують  

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 були постійно на контролі дирекції школи.   Були проведені  

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

проводився 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  проходили  конкуриси малюнків, плакатів, творів. 

Питання попередження дитячого травматизму та здоров’я учнів, дотримання 

правил техніки безпеки учасниками освітнього 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»( грудень  2019р.). 

Членами педагогічної ради були опрацьовані   пам’ятки  «Повідомлення та 

розслідування нещасних випадків з учнями», «Алгоритм дій при нещасному 

випадку під час освітнього 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 спрямовувалася на дотримання санітарно-

гігієнічних норм, у відповідності до Держсан вимог, що неодноразово 

підтверджені актами перевірок. У школі ведеться журнал реєстрації нещасних 

випадків. Систематично здійснювався контроль за проведенням інструктажів 

з працівниками та учнями. Профілактична робота, яка постійно проводилася 

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.         

Харчування учнів школи у 2019-2020  навчальному році здійснювалося  



відповідно до рішень виконавчого комітету Новоград –Волинської  міської 

ради та наказів управління освіти Новоград –Волинської  міської ради, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють питання. Система роботи школи по 

контролю та якістю харчування учнів в шкільній їдальні включала: наказ на 

організацію харчування учнів в  шкільній їдальні, призначення відповідальних 

осіб за організацію харчування в шкільній їдальні. У закладі була створена 

бракеражна комісія, яка:  

1. Контролювала дотримання порядку організації прийому, зберігання 

продуктів        харчування та продовольчої сировини, технологічного процесу  

приготування їжі  у школі.  

2. Не допускала прийому продуктів харчування до школи без 

супровідних документів, які засвідчують їхнє походження та якість.  

3. Здійснювала постійний контроль за санітарно-гігієнічним режимом 

харчоблоку, їдальні та проходженням обов’язкових медичних оглядів і 

дотриманням особистої гігієни працівниками, які забезпечують організацію 

харчування .  

Усіма видами харчування забезпечено 310 учнів, що становить 54%. 

Гарячим харчуванням було охоплено 190 учнів школи, що становить 33%,     з 

них:   

 53% охоплені учні 1-4 класів ( 110учнів)   

 24% учнів 5-11 класів (80 учнів)    

 Пільговий контингент становить 93 учнів, що становить 17%   

Організація харчування учнів пільгових категорій  

Категорія  1-4 клас  5-11 клас  

Діти-сироти   -  1 

Діти позб. батьк. піклування   -  - 

Малозабезпечені   7  9 

Діти учасників бойових дій   28  40 

Діти батьків, які загинули під час бойових дій   -  1 

Інклюзивне навчання   -  - 

Внутрішньопереміщені діти   2  1 

Інваліди   2  2 

Загальна кількість   39  54 

Всього:                     

93 

 

  

Харчування учнів в школі здійснював  приватний підприємець 

Войцехівський О.В. Акти перевірок стану харчування в їдальні свідчіли про 



те, що харчування учнів організовано  відповідно договору №4 від 30.01.2020 

року на послуги з організації харчування, укладеного в порядку та умовах, 

визначених чинним законодавством та рішенням Новоград-Волинської міської 

ради №459 від 16.02.2018 року. Санітарний стан харчоблоку школи 

задовільний, забезпечений холодною та гарячою проточною водою, холодна 

проточна вода подається централізовано, через міські водогінні мережі; гаряча 

- від електробойлера, електронагрівача. Технологічного електрообладнання 

достатньо, в робочому стані. Кухонний посуд зберігається згідно вимог, посуд 

для ІІІ страв помаркований, інвентарем для розробки продуктів забезпечені. 

Щербатий столовий посуд з використання постійно вилучається.  Столові 

прибори прожарюються і зберігаютья відповідно вимог. Запас миючих та 

дезінфікуючих засобів постійно поповнюється.  Працівники харчоблоку 

забезпечені санітарним одягом в повному обсязі. Термометри для контролю 

температурного режиму в холодильному  обладнанні  є в наявності. Особисті 

рушники для працівників харчоблоку придбані і підписані. Умови для миття 

посуду забезпечені. Продуктів харчування із вичерпаним терміном зберігання 

при перевірках не виявлено. Штучна „С-вітамінізація" страв проводиться з 

настанням холодів.  Дієтсестра  Лемешко С.С. веде щоденний облік 

харчування дітей, звітує перед бухгалтерією. В їдальні в наявності є вся 

необхідна документація: технологічні картки, накладні на поставку продуктів 

харчування, журнал бракеражу сирої та готової продукції, щоденні добові 

норми проби страв.  

З питань організації харчування у школі проводилася відповідна 

наказова діяльність, яка передбачала виконання вимог щодо безкоштовного 

харчування  пільгового контингенту школярів на основі відповідних довідок.    

Контроль за  додержанням графіку харчування, а також  порядок під час 

прийняття їжі учнями покладався на чергового вчителя та класних керівників. 

Питання харчування учнів відображені в плані роботи школи, в протоколах 

засідань педради. У січні місяці було проведено засідання педагогічної ради на 

тему «Про забезпечення збалансованого та здорового харчування в школі, як 

засіб виховання здорової людини», де були обговорені  основні позитивні 

моменти та питання, які потребують покращення організації харчування  

учнів.  

Учителі активно організовували просвітницьку роботу і не тільки з учнями, а 

й з їхніми батьками з питань необхідності раціонального та здорового 

харчування, впливу харчування на стан здоров’я, надавали учням необхідну 

інформацію про взаємозв’язок окремих захворювань та імунітету від способу 

життя в цілому та від шкідливого харчування.  

Безумовно, важливим недоліком залишається недостатнє фінансування 

(згідно наказу та рішення виконкому на харчування учнів 1- 4 кл. -20, 60 коп., 



5-11 кл. 24 грн). Така виділена сума не дає змоги забезпечити збалансоване 

харчування учнів, що повністю відповідає санітарним нормам.   

Завідуючим 8 кабінетів здійснювалася доплата, як таким, які в повній 

мірі відповідають Положенню, а саме  № 5 (Нюкало І.М.),   №31 (Шапран Л.Л.), 

№2 (Головачук О.А.), №13 (Міскевич С.В.), №18 (Федорчук Л.П.), спортивна 

зала (Ковальчук Ю.В.), №3 (Мельник Т.В.), №7 (Брацюк І.В.). 

 На оснащення матеріально –технічної бази кабінетів було залучено 

благодійні кошти на суму 85 тис.грн. Так в кабінет 1А класу придбано шафу 

на суму 8600, дошку на суму 3800, стіл  під комп’ютер – 1800, в каб. 1Б класу 

– стіл комп’ютерний на суму 3000, стелаж 1400, стенди -1435, для кабінету 2Б 

класу – стінка- 3500, стенди – 1800, дошка – 900 грн. Для кабінету 3А класу – 

магнітна дошка 4200грн, класний куточок, навчальні стенди- 1240грн, для 4А 

класу- тумба, стенди на суму – 2500грн., для ремонту 4Б класу- використано 

2600 грн.  Для кабінету хімії – придбано набір стендів на суму 4000,  на ремонт  

кабінету 5Б класу використано 10700 грн.,  для ремонту парт кабінету №21 

використано 1100грн. У кабінет №23 придбано стінку на суму 7000 грн., для 

кабінету англійської мови придбано принтер на суму 1000грн., в каб №16 

поставлено нові двері на суму 3000грн, каб №18 та каб №22 оснащені 

телевізорами на суму 4000грн та 5000 грн.       

  Виховна робота у ЗОШ №9 в 2019-20 навчальному році була спрямована на  

виконання «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243,  

наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 «Про 

затвердження  Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Заходів щодо реалізації  Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо  національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді у загальноосвітніх навчальних закладах», Указу 

Президента України від 13.10.2015 №580 «Про Стратегію 

національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», 

Указу Президента України від 12.01.2015 №5 «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна -  2020», листів Міністерства освіти і науки України  від 

16.08.2019 №1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у закладах 

освіти  у 2019/2020 навчальному році», від 23.07.2019 №1/11-6738 «Про 

популяризацію національно-визвольного руху українського народу»,  від 

27.06.2019 №1/9-414 «Про деякі питання щодо створення у  2019/2020 

навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», з метою організації виховної 

роботи щодо створення умов для максимального розвитку особистості учнів.  



 Аналіз стану виховного процесу за минулий навчальний рік показав, що 

робота здійснювалась на основі комплексно-цільового підходу до організації 

виховного процесу. Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню 

його результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до 

суспільства та держави, до сім’ї, родини, людей, до природи, до себе, до праці, 

до мистецтва.  

 У школі у 2019/2020 н.р. працювало 22 класні керівники. Дирекція школи 

спрямовувала  діяльність класних керівників на створення системи виховної 

роботи з учнівськими колективами на основі загальнолюдських та 

національних цінностей. Кожний класний керівник складав орієнтовний план 

проведення класних виховних годин.  

 Планування виховної роботи здійснювалось на основі річного плану роботи 

школи. Згідно з річним планом школи було заплановано і проведено комплекс 

виховних заходів: Свято першого дзвоника, Свято «День здоров’я», Святковий 

концерт до  Дня Учителя, Свято урожаю, посвята в першокласники, шкільна 

акція «Милосердя», посвята у козаки, «Андріївські вечорниці», свято «День 

Святого Миколая», різдвяний ярмарок, новорічні заходи по групах класів, 

Свято весни, онлайн Останній дзвінок.  

 Дирекція школи проводить певну роботу, спрямовану на виконання 

комплексної Програми профілактики правопорушень. Головними напрямками 

роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до 

правопорушень, до пропусків занять, до девіантної поведінки З метою 

профілактики правопорушень, негативних проявів у поведінці учнів, 

поліпшення позаурочної виховної роботи з правового виховання, активізації 

співпраці з правоохоронними органами в школі проводились засідання ради з 

профілактики правопорушень, психолого-педагогічна діагностика та 

профілактична робота з учнями девіантної поведінки,  консультації та для 

батьків , батьківський лекторій по групах класів, спільна робота із службою у 

справах дітей,  представниками ювенальної превенції.  

 Питання правовиховної роботи обговорювалися та розглядалися на нарадах 

при директорові:  

1. Робота педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями школи 

навчальних занять. (Жовтень,  2019);  

2. Про  попередження дитячого травматизму. (Листопад, 2019);  

3. Правове виховання учнів в школі. (Грудень, 2019)  

4. Про попередження проявів насильства та булінгу у шкільному середовищі 

(Січень, 2020);  

5. Про стан виконання Комплексної програми профілактики правопорушень, 

злочинності та дитячої бездоглядності. (Лютий,  2020);  



 На засіданні педагогічної ради розглядалось питання «Компетентнісний 

підхід до виховання. Компетентність класного керівника» (Січень, 2019р.),   На 

раді профілактики:  

1. Про організацію правовиховної роботи з учнями (Вересень. 2019).  

2. Про роботу школи з попередження та профілактики правопорушень та 

злочинності (Березень, 2020).   

 Протягом навчального року було організовано тематичні зустрічі учнів 111 

класів зі  старшим інспектором ювенальної превенції Швайківським Р.М., з 

працівниками служби у справах дітей, які проводили індивідуальні бесіди з 

учнями девіантної поведінки щодо відповідальності за скоєні злочини.  У 

школі ведеться систематична робота щодо охоплення дітей навчанням, яка 

передбачає: контроль за відвідуванням учнями школи, роботу з батьками 

дітей, які систематично пропускають заняття без поважних причин, збирання 

довідок, які підтверджують пропуски занять через хворобу та з інших причин, 

спільну роботу з правоохоронними органами щодо профілактики дитячої 

злочинності та бездоглядності.   

 Під постійним контролем дирекції школи знаходиться питання щодо 

продовження здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-го 

класу.   

Відвідування школи учнями під постійним контролем дирекції школи та 

вчителів. Ведеться журнал щоденного обліку відвідування учнями школи, 

пропуски занять фіксуються в класних журналах. Причини відсутності учнів у 

школі підтверджуються довідками, але не завжди вчасно.  

На контролі дирекції школи та соціальної служби здійснювались заходи 

щодо профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, правової і 

психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні  соціальні умови. З 

метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі 

пияцтву, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності, ведеться облік 

дітей, які схильні до правопорушень, складено план роботи з цими дітьми. 

Складено список учнів школи, які виховуються в кризових сім’ях. Постійно 

надається психологічна допомога батькам та класним керівникам учнів даної 

групи ризику. З учнями проведене діагностичне опитування та анкетування 

«Моє ставлення до правопорушень», «Я та моя сім'я», «Мої шкідливі звички», 

«Що я знаю про булінг?» та ін…  

 У вересні в рамках Всеукраїнського тижня протидії булінгу проведені години 

психолога та тренінги  з метою виявлення та запобігання даного явища у 

шкільному середовищі та сім'ї.  

 У школі ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: 

робота в мікрорайоні школи (рейд «Урок», «Запізнення», «Паління»).  У 



бібліотеці в наявності добірка літератури правової та право-освітньої 

тематики.  

 Серед виховних заходів, проведених у класах слід відмітити наступні: «Ні!» - 

агресії. «Ні!» - насильству» (7 кл.), «Запобігання булінгу в шкільному  

середовищі» (3а кл.), «Вчимося бути добрими людьми» (3б кл.),  

«Правопорушення і покарання» (9 кл.), «Життя людини-найвища цінність» (7а 

кл.), круглий стіл «Права та обов’язки підлітків. Відповідальність за 

правопорушення» (10 кл.).  

 У 2019-20 н. р. усі 22 класи нашої школи долучились до проведення ІІ 

Всеукраїнського Уроку доброти.  

 Питання охорони дитинства та соціального захисту дітей знаходиться на 

постійному контролі дирекції. В закладі здійснюється психолого-педагогічний 

супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування класними 

керівниками, практичним психологом та соціальним педагогом. Постійно 

проводиться профорієнтаційна робота серед дітей пільгового контингенту.  

Налагоджена співпраця зі службою у справах дітей.  

З метою соціального захисту дітей пільгових категорій були проведені  

шкільні акції «Діти-дітям». Забезпечено участь дітей пільгових категорій у 

гуртках, шкільних та міських заходах, екскурсіях, присвячених Міжнародному 

Дню захисту дітей, Міжнародному Дню інваліда, Дню Святого Миколая, 

новорічним та різдвяним святам, Дню матері тощо.  

 Протягом року у школі проведені години спілкування «Дитинство під 

охороною Закону», «Ми - різні. Ми-рівні» (9 кл.), відеолекторій  «Підліткові 

соціальні спільноти»  (7-9 класи), «Лихослів’я та слова-паразити» (7б кл.)., 

«Доброта врятує світ» (1 кл.), тренінгові заняття по класах «Безпека в 

інтернеті» та практичні заняття з психологом щодо протидії торгівлі людьми.  

Не один  рік триває тісна співпраця з громадською організацією «АСЕТ» та 

МБФ «Місія в Україну», представники яких проводять бесіди та тренінги з 

учнями 8-9 класів з профілактики шкідливих звичок, здійснюють 

просвітницьку профілактичну роботу серед підлітків з метою пропагування 

здорового способу життя.  

 Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи 

принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка 

забезпечує досягнення відповідних результатів – міцно і органічно засвоєних 

загальнолюдських і українських національних цінностей.  

З метою реалізації національно-патріотичного виховання у школі  

проводяться тематичні виховні години до Дня українського козацтва та 

захисника Вітчизни, Дня партизанської слави,  Дня Соборності, Дня пам’яті 

Героїв Небесної сотні та ін.., організована робота волонтерського загону 

«Турбота», проводяться козацькі забави між учнями початкової ланки, 



налагоджена співпраця з міськими бібліотеками, проводяться зустрічі з 

відомими людьми, воїнами та випускниками школи, тематичні заходи з 

відзначення історичних та пам'ятних дат свята, тематичні місячники та декади. 

Учні долучаються до участі у мітингах, та покладання квітів до пам’ятних 

місць міста та прибирання військового кладовища.  

Протягом навчального року організовано  і  проведено уроки з вивчення 

символіки України, конкурси читців поезії до Дня української мови, Дня 

народження Л. Українки та Т. Шевченка, українські вечорниці, конкурс 

дівочої коси, свято українського віночка, онлайн заходи до Дня вишиванки та 

ін.  

Для учнів  початкових класів організовано    й  проведено  конкурс  

малюнків з теми  «Моя країна  - Україна». У 10 класі проведене тренінгове 

заняття «Твоє життя – твій вибір».  

У 2б класі проведений конкурс «Мій тато – найкращий».  

 З метою пізнання рідного краю класні керівники організовували  

екскурсії до музеїв Лесі Українки, родини Косачів та краєзнавчого музею (1-6 

кл.), автобусні екскурсії містом (5-7 кл.), екскурсії вулицями міста (1-4 кл.), 

екскурсія початківців на свято «Маленькі козачата» у ДНЗ №15.. Екскурсії 

містами України були здійснені до Києва (у Межигір'я 8, 9 класи),  музей 

«Експериментаріум» (5,7,8 кл.).   

Протягом навчального року в школі  проведена значна 

військовопатріотична робота. Учні школи разом зі своїми класними 

керівниками, вчителями активно долучались до проведення змагань, 

конкурсів,  екскурсій бойовими місцями краю. Співпрацювала школа з 

учасниками  та свідками Другої світової війни, воїнами ООС: вони 

запрошувались на тематичні години спілкування,   відвідувались вдома, до 

пам’ятних історичних дат учні школи вручали вітальні листи, поздоровлення. 

На годинах спілкування учні школи розповідали про бойове минуле своїх 

найближчих родичів.   

Проведено місячник оборонно-масової роботи. Учні школи брали участь 

у міських змаганнях з кулькової стрільби, стрільбі з пневматичної гвинтівки.  

 Налагоджена співпраця з в/ч 0409. У школу неодноразово запрошувались 

військовослужбовці для проведення Уроків мужності та практичних занять з 

надання першої медичної допомоги. Для старшокласників школи проведені  

екскурсії військовою частиною, музеєм та парком бойової техніки. До Дня 

закоханих проведена розважальна програма на базі в/ч «Мелодії сердець».  

 У школі також проводились тематичні години до Дня пам’яті жертв 

Голодомору та політичних репресій, конкурс учнівських робіт (малюнків, 

творів,віршів) «Жахливі роки…»  (5 – 10 класи), конкурс емблем до Дня Миру, 



спортивно-розважальна програма  «Курс молодого бійця»  (9-11 кл.),  

«Посвята у козаки» (5 класи).   

 Одним з напрямів роботи школи було 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.  

 Саме тому головним завданням педагогів, батьків є формування позитивного 

ставлення учнів до занять фізичної культури та підвищення рівня їх рухової 

активності.   

Традиційно, у вересні відкривається шкільна спартакіада, що включає 

ряд спортивних змагань для усіх класів. Розпочалась і в цьому навчальному 

році вона із загальношкільного Дня здоров’я.   

В рамках Тижня профілактики шкідливих звичок  у класах  проведені 

години спілкування «Мої шкідливі звички», години психолога з питань 

запобігання шкідливим звичкам та виступ агітбригади «Ми обираємо 

здоров'я». Серед інших заходів, які зібрали багато учасників та вболівальників 

– це розважально-спортивний конкурс «Козачата»   (3-4 кл.), спортивні 

конкурси для юнаків 9-10 класів «Геркулес» та дівчат 9- х класів «Ксена». 

Класні керівники проведи виховні заходи «Шкідливе харчування» (7 кл.), 

граподорож «Безпека на дорогах» (4 кл.), «Мій режим дня» (5-6 кл.), «вчимося 

бути здоровими» (1-4 кл.). Регулярно класні керівники проводять бесіди та 

інструктажі із безпеки життєдіяльності та збереження здорового способу 

життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого 

травматизму.  

 Питання професійної орієнтації школярів висвітлювалися класними 

керівниками на годинах спілкування, під час індивідуальних бесід та 

проведення екскурсій  на підприємства, а саме: на фабрику ялинкових прикрас 

у с. Клавдієво-Тарасове (7б, 5а), кондитерську фабрику «Жако» (5б кл.), Музей 

космонавтики у м. Житомир (5б), екскурсія на швейну фабрику «Леся» (3-4 

кл.).  

 Психолог школи проводила діагностичне анкетування учнів 9 та 11 класів 

щодо майбутньої професії, надаючи індивідуальні консультації.  

В рамках тижня професій у школі проводились години класного 

керівника про світ професій   (1-11 кл.), години психолога з профорієнтації,  

конкурс у початковій школі  «Професії славимо в піснях» та виставка 

малюнків  «Професії моїх батьків»   (1-4 класи). Учні старших класів відвідали 

міський ярмарок професій, долучались до профорієнтаційних зустрічей із 

представниками вищих та професійно-технічних навчальних закладів.                           

Екологічне виховання в школі проводилось на уроках біології, хімії, фізики, 

основ здоров’я та в позакласній роботі. Проводились конкурси дитячих 



малюнків екологічного спрямування, заходи до Дня довкілля, акції з 

благоустрою території школи, «Чисте довкілля», акція зі збору макулатури  

«Збережи дерево». Шкільний волонтерський загін «Турбота» долучився до 

прибирання території мікрорайону «Морське» та берегів річки Смолка.  На 

годинах спілкування учні висловлювали своє ставлення до природи, до 

навколишнього світу. З учнями 1-х класів проведено виховний захід «Охорона 

тварин», екскурсії в природу проводяться в усіх початкових класах.   

 У напрямку родинно-сімейного виховання виховна робота була спрямована 

на пошук максимальної взаємодії між батьками, учнями та вчителями школи . 

В системі проводились батьківські збори та батьківський всеобуч. Проведено 

години спілкування «Традиції моєї сім’ї» (5 кл.),  «Тепло рідного дому» (3 кл),  

виставка малюнків «Професії моїх батьків» (1-4 кл). Школа має глибокі 

сімейні традиції, оскільки 2-3 покоління однієї родини навчались у ній.  

 З метою сприяння творчому розвитку особистості, художньо-естетичному 

вихованню в школі було організовано і проведено цікаві заходи: конкурси: 

«Міс Осінь» (9–11 кл.), «Юна україночка» (3-4 кл.), квест до «Хелловіна», цикл 

інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?»  (5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.), свято 

першокласника «100 днів у школі», фестиваль дитячої творчості «Крок до 

зірок», акція «Поштова скринька до Дня закоханих», конкурс малюнкiв «Моя 

школа - найкраща», «Озеленення України»  та ін..   

 Учні 5Б класу під керівництвом Хоменко Л.П. створили виставу  «Новорічна 

казка». Учні 1А класу показали казку «Ріпка». Класні керівники 2-х класів 

проводили цікаве свято «День іменинника». Виховний захід «Свято Миколая 

йде до нас» відбувся  у 3А класі. Конкурсно-розважальна гра «Серця двох» 

проведена у 4А класі.  

 Художньо-естетичне виховання в школі було організоване і на уроках музики, 

образотворчого мистецтва , художньої культури та в позаурочній роботі.  

 В умовах карантину учні школи долучились до участі у міських дистанційних 

заходах. На  конкурс «Сузір’я талантів» 7 учнів та хореографічний ансамбль 

«Лілея» презентували свої роботи на екологічну тематику та були нагороджені 

дипломами.  

 До Дня вишиванки створено онлайн-дошку, на яку учні школи та педагоги 

виставляли родинні фото у вишиванках та з вишитими оберегами. Також 

творений спеціальний відеоролик.  

 Педагоги школи долучились до Всеукраїнської акції «Озеленення України», 

висадивши 100  молодих дерев на території школи. А учні прийняли участь у 

конкурсі малюнків.  

 Шкільна бібліотекарка Бєлова А.Я. активно долучалася до реалізації школою 

основних її виховних функцій і завдань. У нашій бібліотеці пріоритетом є 

творчий розвиток і саморозвиток учнів на базі особистісного підходу.  



 Протягом року шкільним бібліотекарем проведено чимало виховних заходів 

для груп класів, а саме: «Посвята у читачі» та «Подорож в країну непрочитаних 

книг»   для учнів 1-х класів, година бібліотекаря «Що читали влітку» (4 кл.),  

«Незвичайні бібліотеки світу» (5 кл.), цикл бібліотечних уроків «Як правильно 

вибирати книги?»    (1-4 кл.),  «Що таке довідкова література?»    (5-8 кл.), 

«Книжка та її довідковий апарат»  (9-11 кл.). та  інтелектуальні ігри «Завітай 

до казки»   (1-4 кл.), «Все про книгу та бібліотеку»  (5-8 кл,).  Класні керівники 

5-7 класів залучали учнів до тематичних годин спілкування на базі міських 

бібліотек.  

  Виховний процес потребує постійного пошуку і вдосконалення, тому в 

наступному році необхідно звернути увагу на вирішення наступних питань та 

завдань:  

- співпраця з органами учнівського самоврядування;  

- посилення контролю з боку батьків за поведінкою та безпекою дітей 

на вулиці в позаурочний час;  

- популяризація педагогічних здобутків у створенні системи виховної 

роботи;  

- налагодження  системи роботи  щодо освоєння нових технологій 

виховання та впровадження їх у практику, аналіз результатів роботи з даного 

питання.              

Щоб вирішити дані  завдання, педагогічний колектив школи планує:  

- продовжувати роботу по становленню морально-духовної життєво 

компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, 

сім'янин, професіонал, дотримання принципів виховання, визначених 

концептуальними засадами документа «Основні орієнтири виховання учнів 1 

– 1 класів»;   

- співпрацювати з органами учнівського самоврядування формування 

особистісних рис громадянина України, національної свідомості та 

самосвідомості учнів;  

- сприяти створенню здоров’язберігаючого середовища, формування 

навичок здорового способу життя у школярів, свідомої потреби в руховій 

активності, систематичних занять  фізичною культурою та спортом.  

- забезпечувати подальше впровадження державно-громадського 

управління, залучення батьківської громадськості до вирішення питань 

організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального закладу.   

  

  

              

  

  


