
На початок навчального року в школі навчалося 571 учень, з них дівчаток 297, 

хлопчиків 274, на кінець року  учень. Укомплектовано 21 класи, з середньою 

наповнюваністю 27,4. З 1 вересня 2020 року вибуло до інших шкіл міста 1 учень, 

до шкіл району 4 учні, за межі області вибуло 2 учні, за межі країни 0 учнів. 

Прибуло з інших шкіл міста 3 учні, з шкіл району 0 учнів, з інших міста 3 учні, з 

інших міст- 5 учнів. 

За індивідуальною формою навчання навчалося 4 учні ( 2 Б, 9Б), відповідно 

наявних документів. 

Випущено з 9 -их класів 41 учень 

Випущено з 11-го класу 24 учні. Отримали Золоті  медалі  2 учні та 1 учень 

отримав Срібну медаль. 

Рівень навчальних досягнень за 2020-2021 н.р. 

Учні 1, 2 - класів не оцінювалися. 

Порівняльна таблиця навчальних досягнень учнів 3-11 кл.: 
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583 524 36 7% 194 37% 197 
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97 
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2018 

2019 

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

2019-

2020 

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

2020-

2021 

574 397 20 5% 94 24% 184 46% 99 25% 

 

Середній бал у навчальних досягненнях початкової школи - 7,8 б. 

( в минулому навч. році 8,2) 

4А - 8,1 

4Б - 7,6 

Середній бал навчальних досягнень серед учнів 5-9 класів - 7,1 б. (в минулому 

навч. році 6,9) 

Середній бал навчальних досягнень серед учнів 10-11 класів – 8б. ( в минулому 

навч.році- 7.4 б). 

Серед учнів 5-11 кл. найвищий рейтинг навчальних досягнень в 

 5Б,  6Б, 10А кл. - 8,1 б,  

8А- 7,7 

11А- 7,3 

6А, 9А - 7, 1 

Висок, рівень Висок, рівен 



5А,7А - 7,0 

6В - 6,9 

7Б - 6,8 

9Б- 6,6 

8Б - 5,8 

 

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 2020-2021 навчальному році освітня 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 31.08.2020 № 107 «Про організацію , зміст та завдання методичної 

роботи школи в 2020-2021 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 2020-2021 

навчальному році». 

У червні 2021 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 2020-2021 н. р. педагогічний колектив 

працював над єдиною методичною проблемою: 

1. Удосконалення форм та методів освітнього 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 2020 р.); 



«Удосконалення освітнього процесу на основі сучасних технологій» (листопад 

2020 р.); «Аналіз результативності методичної роботи за І семестр» (січень 2021 

р.); «Організація роботи вчителів початкових класів у Новій українській школі», 

«Аналіз результативності методичної роботи за 2020-2021 

 н. р.» (червень 2021 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 роботи.  Члени методичної ради брали 

участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, 

дистанційної роботи з учнями, колегами та 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 навчально-виховного 

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. Команда 

новаторів інформаційного простору, а саме: учитель інформатикки Нюкало І.М. і 

учні 11 класу Мельник Назарій і Опанасюк Микита.провели з учителями ряд 

занять щодо дистанційної роботи з учнями. 



Проаналізувавши недоліки платформ, якими ми користувалися весною 

2020р.,   заклад вибрав ліцензійний продукт Office 365 від корпорації Microsoft.  

З жовтня місяця учні 5-11 класів та вчителі були приєднані до своїх команд 

(класів) в Microsoft Teams. Microsoft Teams є цифровим та сучасним 

інтерактивним онлайн-середовищем.  Використовуючи даний сервіс  учителі 

мали можливість повноцінно перевести очну форму навчання на дистанційну. 

Педагоги планували та проводили онлайн уроки, створювали завдання, тести, 

презентації, користувалися інтерактивною онлайн дошкою (Whiteboard)  для 

розв’язування задач, вправ, завдань з різних предметів, ділилисяся своїм екраном 

комп’ютера.  

Більша частина педагогічних працівників  школи мали можливість 

проводити заняття з дому, так як забезпечені комп’ютерною технікою і мають 

доступ до Інтернету. Уроки проходили як в синхронному, так і в асинхронному 

режимі.  Однією із проблем є те, що  в закладі не всі кабінети мають доступ до 

мережі Інтернет. Тому  дирекція закладу вдосконалює вміння роботи в 

дистанційному форматі усіх учасників освітнього процесу та вивчає нові 

можливості для організації роботи. Зважаючи на складність організації 

дистанційного навчання з учнями  початкових класів, спочатку учителі 

відправляли завдання у Viber - групи, але поступово усі класи перейшли на 

програму Zoom. 

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. 

 Протягом навчального року активно працювали предметні комісії. Учителі 

мали можливість працювати  також як  в синхронному так і в асинхронному 

режимі. Робота предметних методичних комісій школи була спрямована на 

вирішення таких завдань: 

- забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і 

прийомів навчання та виховання школярів; 

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


- 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 2020-

2021 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, 

предметних тижнів, проведення контрольних зрізів знань, дистанційна робота, 

підготовка до ЗНО -2021, 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 

 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 

трирічний досвід роботи в Новій українській школі». Усі педагоги початкової 

школи пройшли курси підготовки до роботи з першокласниками. Почалась 

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

першокласниками в 2021-2022 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 учасниками олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

марафонів як міського так і обласного,  Всеукраїнського рівнів. Але в порівнянні 

з минулими роками кількість переможців стало значно менше. Звичайно, це 

пов’язано з карантином. 

За підсумками міських олімпіад школа має трьох переможців 

                                                          з інформатики 
1. Мельник Назарій, учень11-А кл. –І місце, учитель Нюкало І.М. 



                                                     з фізики 

2. Мельник Назарій, учень11-А кл. –І  місце, учитель, Мельник В.К. 

                                                    з обслуговуючої праці 

10. Драчук Олександра , учениця 7-А кл. –ІІІ  місце, учитель Брацюк І.В. 

На виконання плану роботи ОІППО та наказу управління освіти і науки 

Новоград-Волинської міської ради від 10.11.20 р №415 «Про проведення міської 

педагогічної виставки» «Сучасна освіта Житомирщини – 2021» та участь в 

обласній педагогічній виставці, 04 січня 2020р. в онлайн режимі було проведено 

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: 

Міскевич Сніжана Вікторівна, учитель математики, Медведчук Тетяна 

Василівна,  учитель початкових класів, Рудзей Тетяна Іванівна, вихователь ГПД, 

Білецька Людмила Дем’янівна, учитель української мови та літератури, Кисіль 

Наталія Олексіївна, учитель початкових класів, Федорчук Лариса Павлівна, 

учитель образотворчого мистецтва, Васянович Жанна Миколаївна, заступник 

директора з ВР, Нюкало Ірина Миколаївна, учитель інформатики, Мельник 

Тетяна Вікторівна, учитель англійської мови, Брацюк Ірина Валеріївна, учитель 

трудового навчання. 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 4 найзмістовніших матеріали учителів 

школи, які були представлені на обласній педагогічній виставці  «Сучасна освіта 

Житомирщини». Це роботи вчителів: Васянович Ж.М., Федорчук Л.П., Нюкало 

І.М., Мельник Т. В., Медведчук Т.В. Дипломом І ступеня нагороджені 

Васянович Жанна Миколаївна і  Федорчук Лариса Павлівна. Дипломом ІІІ 

ступеня нагороджені Мельник Т.В., Нюкало І.М., Медведчук Т.В.. 

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.. 

  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 в синхронному й асинхронному режимі. 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.  47 

учнів школи виявили бажання взяти участь у  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 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, Левківський 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 центром професійного розвитку організовували 

семінари , тренінги, курси для вчителів , заступників для продовження  роботи в 

нових умовах у закладах освіти. Навчання проходило перевазно в дистанційній 

формі. 

 Важливою умовою забезпечення діяльності і подальшого розвитку школи 

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

вересня 2020 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 2 спеціалісти. 5 вчителів мають педагогічне 

звання «учитель-методист» та 10- «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 11вчителів. З них 

відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» - 5 учителів, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» - 2 учителям,  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 

категорії» - 2 педагогам, відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній 

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

«спеціаліст другої категорії» - 1 учителю, присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель»-1. 

 Курси підвищення кваліфікації при Житомирському ОІППО згідно плану 

протягом 2021р. пройшли  і до грудня місяця пройдуть 49 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 26 

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 

української мови. За наслідками внутрішкільного контролю надано рекомендації 

учителям-предметникам, учням та їх батькам щодо поліпшення організації 

освітнього 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 освітній 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 2020-2021 н.р. 

проводилася на належному рівні і була спрямована на удосконалення освітнього 

процесу, виявлення і впровадження в практику педпрацівників найбільш 

ефективних форм і методів навчання та виховання дітей в Новій українській 

школі.  



Завдання навчально-методичної роботи на 2021-2022 навчальний рік 

1. У 2021-2022 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. Учителям-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.Удосконалювати роботу дистанційного навчання. Створити оптимальні 

умови самоосвіти вчителів, які відповідають вимогам Нової української школи. 

(Протягом навчального року). 

2.2. Продовжити підготовку авторських робіт до участі у педагогічній виставці 

„Освіта 2022”. 

2.3. Спланувати серію відкритих уроків, позакласних заходів на 2021-2022 

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, удосконаленню в 

2-х, 3-х, 4-х. (Протягом навчального року). 

3. Керівникам предметних комісій: 

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

2022» (Протягом навчального року). 

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

4.1. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в 

школі. (Протягом навчального року). 

4.2. Контролювати, допомагати вчителям в організації дистанційного навчання, 

педагогам  початкової школи в подальшій роботі по впровадженню державного 

стандарту Нової української школи. (Протягом навчального року). 

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

вчителів, що будуть атестуватися в новому навчальному році. (До 01 вересня 

2021 року). 

4.4. Спланувати та організувати роботу педагогічного колективу з обдарованими 

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

(Протягом навчального року). 

4.5. Розширити та підвищити якість проведення моніторингів з питань 

викладання навчальних дисциплін. (Протягом навчального року). 
 

 

 

 

За 2020 - 2021 н.р. з вересня місяця 2020 року по травень 2021 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 

2017-2018 57 3 54 

2018-2019 74 2 72 

2019-2020 63 - 63 

2020-2021 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 освітнього  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 в дистанційному режимі, у рамках 



якого бесіди, плакатів, виховні години. Питання попередження дитячого 

травматизму та здоров’я учнів, дотримання правил техніки безпеки учасниками 

освітнього процесу були розглянуті на неодноразово на засіданні при директору 

школи  «Про виконання Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього. Слід відмітити, що для нашої 

школи, як і для більшості освітніх закладів, до основних функцій яких належить 

забезпечення освітнього  процесу є покращення енергоефективності та 

енергозбереження в школі шляхом проведення енергетичного моніторингу для 

підняття рівня обізнаності учасників освітнього процесу про витрати енергії та 

передачі їм технічних знань з питань споживання енергії. 

Енергозбереження є актуальною і необхідною умовою для нормального 

функціонування школи, оскільки підвищення ефективності використання  енергії, 

при безперервному зростанні цін на енергоресурси і відповідно зростанні вартості 

електричної і теплової енергії дозволяє добитися істотної економії як енергії так і 

фінансових  ресурсів. Тому питання   сталого розвитку та енергоефективності 

було винесено на засідання педагогічної роботи (в січні 2021року). Аналіз 

функціонування школи показує, що основні втрати енергії спостерігаються при 

неефективному використанні, розподілі і споживанні теплової і електричної 

енергії. Членами педагогічної ради були опрацьовані кількості використаної 

електроенергії, об’єм використаної води за останні 5 років. Нещодавно школа 

модернізувала систему очищення питної води на суму 49000грн.. 

Випробувальним центром державної установи «Житомирський обласний 

лабораторний центр 12.11.2020р. в нашій школі було відібрано воду питну 

водопровідну на відповідність ДСан вимогам. 16.11.2020р. санітарно- гігієнічні 

показники показали, що вода питна відповідає за показниками, якістю усім 

санітарним нормам. Тому дозволяємо таку воду навіть пити з кранів, що 

знаходяться біля їдальні, бо саме там розміщена система очистки води. Отже, 

такий енергетичний аудит в школі дозволив провести дослідження кількості 

спожитої електричної, теплової енергії, води, вияснити, де вона витрачається, і що 

можна зробити для її економії. Це стало можливим завдяки автономії бухгалтерії 

школи. 
Таким чином, заходи щодо забезпечення безпечних умов навчання і 

виховання учнів, умов роботи працівників здійснені, крім тих, що передбачають 

великий обсяг фінансування. Інформатизація освітнього процесу вимагає 

збільшення кількості електроприладів, які супроводжують навчальний процес. 

Тому при закупівлі нової техніки  дирекція школи надає перевагу 

енергоощадним вимогам. 

Разом, зусиллями кожного учасника освітнього процесу , ми зможемо 

зробити школу енергоефективною, адже такі позитивні зміни протягом 

останніх 10 років є результатом спільної діяльності дирекції школи, 

педагогічного колективу, учнів та їх батьків. І кожному треба долучитись цієї 

важливої справи, не бути осторонь увімкненого світла в кабінетах, коли воно 

не потрібне, відкритих дверей, вікон, даремного витікання води з кранів і т.д.  

Не лише тому, що в школі  є колосальний потенціал для енергозбереження. 



Важливе інше – навчимося ми, навчимо учнів, вони і навчаться самі зберігати 

енергію в школі, навчать всіх удома, а в майбутньому  і на своїх робочих 

місцях, а значить – у всій країні. 

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 вже другий рік поспіль відсутність травм в 

освітньому процесі та зменшення кількості травмування дітей у побуті. На 

нараді при директорі було опрацьовано акт медичного огляду учнів школи, 

медичні картки, групи здоров’я.  

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 2020-2021 навчальному році здійснювалося відповідно до 

договіру з  ФОП  Войцехівським О.В.(договір від 10.02.2021р.№ 10),тому 

організація харчування дітей здійснюється суб’єктом підприємницької 

діяльності, який є переможцем тендеру з надання послуг харчування,  рішень 

виконавчого комітету Новоград -Волинської міської ради та наказів управління 

освіти Новоград -Волинської міської ради, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження  норм та Порядку  організації  

харчування  у закладах освіти  та дитячих закладах  оздоровлення та 

відпочинку», 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 . 

В ході перевірки було встановлено, що в їдальні харчуються  близько  260 



учнів. В їдальні дотримано графік харчування учнів початкових класів,  

дотримана  дистанція  1- 1,5 м. Забезпечено відстань між столами не менше 1,5 

м та розміщення за столом не більше 4-х осіб, з боку класних керівників 

ведеться контроль за миттям рук. Здійснюється безкоштовне харчування дітей 

пільгових категорій (харчується 101 учень). Усіма видами харчування 

забезпечено 310 учнів, що становить 54%. Гарячим харчуванням було охоплено 

220 учнів школи, що становить 38%, з них: 
 
Пільговий контингент становить 101 учнів, що становить 18% 
 

Організація харчування учнів пільгових катего рій 
)іИ Категорія 1-4 клас 5-11 клас 

Діти-сироти - - 

Діти позб. батьк. піклування 2 - 

Малозабезпечені 10 3 

Діти учасників бойових дій 33 42 

Діти батьків, які загинули під час бойових дій - 1 

Інклюзивне навчання - - 

Внутрішньопереміщені діти 1 2 

Інваліди 6 1 

Загальна кількість 52 49 

Всього: 

101 

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. 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. 

На пільгові категорії виділяється в середньому сума для учнів 1-4 класів 

– 20грн. 50 коп,,  для учнів 5-11 класів -23грн. 80 коп. В меню для учнів 

пільгових категорій   1-4 кл. додається + 20г наприклад салату, а в меню учнів 

пільгових категорій додається +30г гарніру, +20г хліба, +10-20г салату. Тобто, 

меню однакове як для пільгових категорій, так і для учнів, що харчуються за 

батьківську плату, але різниця в вагових порціях. Безумовно, важливим 

недоліком залишається недостатнє фінансування. 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.), №19 (Папіш Н.П. ). 

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 2020/2021 н.р. працювали 21 класний керівник. 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».  В умовах проти епідеміологічного режиму ряд заходів проводився  

окремо у класах, а саме: Посвята у козаки, свято «День Святого Миколая», 

новорічні заходи, Свято весни, Останній дзвінок. 



Дирекція школи проводить 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, 2020); 

2. Про попередження дитячого травматизму (листопад, 2020); 

3. Правове виховання учнів в школі. (грудень, 2020); 

4. Про попередження проявів насильства та булінгу у шкільному 

середовищі (січень, 2021); 

5. Про стан виконання Комплексної програми профілактики 

правопорушень, злочинності та дитячої бездоглядності (лютий, 2021); 

На засіданні педагогічної ради розглядалось питання «Розвиток творчої 

особистості учнів шляхом залучення до всіх напрямків  виховної діяльності» 

(травень, 2021).  На засіданні Ради профілактики: 

1. Про організацію правовиховної роботи з учнями (вересень, 2020). 

2. Про роботу школи з попередження та профілактики правопорушень та 

злочинності (березень, 2021). 

Протягом навчального року було організовано тематичні зустрічі учнів 11 

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

працівниками служби у справах дітей, які провели індивідуальні бесіди з учнями 

девіантної поведінки щодо відповідальності неповнолітніх за скоєні злочини. 

Ведеться належна робота щодо охоплення дітей навчанням, яка передбачає: 

контроль за відвідуванням учнями школи, роботу з батьками дітей, які 

систематично пропускають заняття без поважних причин, збір довідок, які 

підтверджують пропуски занять через хворобу та з інших причин. Налагоджена 

співпраця з правоохоронними органами щодо профілактики дитячої злочинності 

та бездоглядності. 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. 

Під постійним контролем дирекції школи знаходиться питання щодо 

продовження здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів. 



В навчальному закладі проводяться 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 та проводиться профілактична робота з ними. Складено список учнів 

школи, які виховуються в кризових сім’ях,  надається психологічна допомога 

батькам та класним керівникам учнів даної групи ризику. З учнями проведене 

діагностичне анкетування «Моє ставлення до правопорушень», «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. Ведеться 

робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні 

школи (рейди «Урок», «Запізнення», «Паління»). У шкільній бібліотеці діє 

виставка 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 2020-21 н. р. усі  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». Діти пільгових категорій залучаються до роботи у 

гуртках, участі у шкільних та міських заходах, екскурсіях, присвячених 

Міжнародному Дню захисту дітей, Міжнародному Дню інваліда, Дню Святого 

Миколая, новорічним та різдвяним святам, Дню матері тощо. 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» (6 в кл.), «Доброта врятує світ» (1-2 кл.), тренінгові заняття по 

класах «Кібербезпека» 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. 

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.. (деякі з них в умовах дистанційного навчання). Організована робота 

волонтерського загону «Турбота», проводяться козацькі забави між учнями 

початкової ланки, налагоджена співпраця з міськими бібліотеками, 

організовуються 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 їх прибирання. 

У школі діє виховна програма роботи з творчими та обдарованими дітьми, яка 

включаю основні напрямки формування творчої особистості учнів. Навчання 

творчості відбувається на уроках, позаурочних заходах, у гуртках та секціях. Це 

конкурси,  подорожі, свята, змагання. Основний вид діяльності у початковій школі 

- це гра. Саме її використовують учителі початкової ланки  для розвитку творчих 

здібностей молодших школярів. 

Неабияке значення для виховання естетики поведінки мають бесіди з учнями 

про моральний етикет, про культуру мови, про зовнішній вигляд людини і манеру 

його вчинків, ознайомлення дітей із сучасною модою в одязі, взутті та зачісці. В 

цьому напрямку були проведені виховні заходи «Що означає бути вихованим», 

«Сім ознак дорослої людини», «Життя - це мрія, здійсни її», «З чого починається 

гарний день».  

Військово-патріотична робота у школі проводиться на належному рівні. 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 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 класах проведені 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, «Посвята у козаки» 

(5 класи). 

В рамках Тижня профілактики шкідливих звичок у класах проведені години 

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

шкідливим звичкам та виступ по класах шкільної агітбригади з темою «Я обираю 

здоров'я». 

 Питання професійної орієнтації школярів висвітлювалися класними 

керівниками на годинах спілкування, під час індивідуальних бесід та 

діагностичного анкетування учнів 9 та 11 класів щодо вибору майбутньої 

професії. В рамках Тижня професій у школі проводились години класного 

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

конкурс малюнків у початковій школі «Професії моїх батьків». Учні старших 

класів відвідали міський ярмарок професій, долучались до профорієнтаційних 

зустрічей із представниками вищих та професійно-технічних навчальних закладів.  

Екологічне виховання учнів здійснюється на уроках біології, географії, 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 та їх охорони. 

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.  

 

З метою відродження родинних звичаїв, прищеплення любові і поваги до 

членів  родини, у вересні в 7 та  8 класах проводились виховні заходи «Про що 

розповів сімейний альбом», у 9- 11 класах   «Сім’я – це ключ до щастя», у 7 класах 

– фотовиставка «Дбайливий господар». 

Проводяться індивідуальні бесіди з батьками, консультативні години.  З метою 

колективного співробітництва батьки залучаються до організації та проведення 

позакласних заходів.  

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.  

Другий рік поспіль учні школи беруть участь у Всеукраїнському конкурсі 

допомоги тваринам «Щаслива лапа».  На виховних годинах «Наше дозвілля», 

проведених класними керівниками у 5-7 класах, діти вчились проявляти себе в 

різних видах діяльності, цікаво  організовувати своє дозвілля.  



Стало гарною традицією у початкових  класах відзначати дні народження 

кожного учня, до якого вихованці старанно готуються, самостійно проявляючи 

творчу фантазію та набуті вміння виготовляють подарунки своїми руками,  

складають побажання, виконують улюблені пісні. Ця традиція діє і у 5-6 класах.  

Щорічно у школі проходять виховні заходи до річниці з дня народження  Лесі 

Українки та Траса Шевченка, у яких учні школи можуть реалізувати свої 

літературні, декламаторські та акторські здібності. В шкільній бібліотеці працює 

«Літературна вітальня». До Дня вишиванки у школі проходять різноманітні 

конкурси, акції, флешмоби, працює фотозона. Проведені конкурси малюнків 

«Україна – це я» (5-6 класи), «Я люблю свою країну» (1-4 кл.), конкурси малюнків 

на асфальті «Україна - це Європа», «Мирна Україна» (5-11 кл.). 

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. 

Для ознайомлення учнів з красою рідної природи проводяться екскурсії, 

організовуються спостереження за сезонними змінами навколишнього ландшафту, 

проводяться  конкурс квітів, Свято урожаю, виставки робіт з природного матеріалу, 

Свято весни. Учні 1-4 класів разом з батьками виготовляли годівнички для птахів. 

Старшокласники долучились до Всеукраїнської акції насадження дерев. Вчителями 

природничої кафедри проведені творчі уроки сталого розвитку «Планета Земля – 

наш дім», на яких учні активно шукали шляхи збереження нашої планети. 

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.), здійснені екскурсії 

до Рівного (2-4 класи), Львова (8а та 6а класи).  

Щорічно наші учні представляють школу на міському фестивалі «Сузір’я 

талантів» у номінаціях «Хореографічне мистецтво», «Поезія та проза», «Музичне 

мистецтво», «Декоративне мистецтво. Живопис. Графіка» та неодноразово 

отримували дипломи переможців. Шкільний хореографічний ансамбль «Лілея» (кер. 

Федорчук Л.П.) брав  участь в обласному фестивалі хореографічного мистецтва 

«Золоті ворота», міських конкурсах, фестивалях, концертах. 

Учні школи долучились до міської акції «Великоднє дерево», презентували 

створені яскраві  та інші пасхальні вироби. 

Є доброю традицією в нашій  школі  проводити Творчий звіт школи та конкурс 

талантів. Така робота веде вихованців до успіху, переконує кожну дитину в тому, 

що вона талановита і неповторна людина, живе в цьому світі для успіху в житті і 

може досягати цього успіху.  

Гурток -  один з багатьох видів позакласної роботи, що дає можливість дитині 

полинути в світ фантазій. У школі працюють 15 гуртків: хореографічні, 



театральні, вокальний, стрілецький, кулінарний, «Хімія навколо нас», 

«Футфоліст»,  «Лідер», «Виразне читання»,  «Творча майстерня». 

Свої творчі здібності учні можуть проявити в різноманітних інтелектуальних 

та предметних конкурсах, виставках, змаганнях.  В умовах дистанційного 

навчання кожен учитель, класний керівник застосовували нові прийоми, які 

допомагають дітям найповніше проявити свої здібності, відшукати цікаві та 

оригінальні рішення виконання завдань. В освітньому процесі педагоги  

впроваджують нові виховні технології:  віртуальні тури та онлайн колекції,  фото- 

і відеочеленджі, онлайн подорожі інтерактивною виставкою, онлайн тури, 

мініпроєкти та вебквести, заочні конкурси та фестивалі, у яких діти теж можуть 

проявити свої творчі здібності. 

Зрозуміло, що виховання дітей, розвиток їх творчих здібностей  — це справа 

не одного дня, тижня чи місяця, а результат наполегливої і систематичної праці 

впродовж року, усього часу навчання в школі, всього життя. Тому кінцевим 

завданням кожного педагога є залучення до творчої роботи щонайбільше дітей  

для кращого розвитку їх творчих здібностей та самореалізації.  

 

 


