
Аналіз діяльності Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  

за 2017-2018 навчальний рік 

   Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання 

і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, 

здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та 

громадянської активності» зазначено в новому Законі України “Про освіту”. 

Новий зміст освіти заснований на формуванні компетентностей, потрібних 

для успішної самореалізації в суспільстві.  

Дитиноцентризм, орієнтація на потреби учня в освітньому процесі є 

пріоритетом діяльності Вараської загальноосвітьої школи І-ІІІ ступенів 

№1.  

Упродовж 2017–2018 навчального року адміністрацією школи на 

виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

інших нормативно-правових документів з питань виконання законодавства 

України в галузі «Освіта», а також наказів і рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України, наказів та  розпоряджень управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації, управління освіти виконавчого комітету 

Вараської міської ради, рішень органів місцевої влади, розпоряджень 

міського голови були вжиті заходи, спрямовані на забезпечення належних 

умов для функціонування  навчального закладу та створення умов для 

рівного доступу усіх категорій дітей до якісної освіти відповідно до їхніх 

потреб.   

2017-2018 н.р.- це рік змін у сфері формування змісту загальної 

середньої освіти. У вересні 2017 року був прийнятий новий Закон України 

«Про освіту», були переглянуті та оновлені навчальні програми, підручники, 

увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного 

функціонування і розвитку сучасної школи. Велася підготовка до прийняття 

дітей до 1-го класу Нової української школи.  

Концепція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 м. Вараш ґрунтується на 

гуманістичній, особистісно зорієнтованій освіті. Педагогічний колектив 

школи вважає, що кожному необхідно вчитися любити людину та життя і 

вчити цьому наших дітей, учити їх жити без насильства і страху, будувати 

стосунки за законами гуманізму, дбайливого ставлення до людини і 

людського життя, як найвищої цінності. Вважаємо за необхідне допомогти 

дітям усвідомити, що без любові до людини і до життя не буде ані здорових 

стосунків, ані здорового суспільства, ані суспільного прогресу. Учитель і 

учні – партнери освітнього процесу.  

Кредо педагогічного колективу: вести до успіху кожного. 

Пріоритетами школи є:  

а) найдорожча цінність – людське життя;  

б) якісна освіта – сяйво людського життя;  

в) найбільше багатство – багатство людських стосунків;  

г) найбільша краса – краса людських взаємин.  



     За підсумками напрацьованого у 2017-2018 н.р. слід відзначити, що 

колектив школи успішно реалізовує визначені Статутом завдання та 

поставлену місію школи - становлення України як Батьківщини вільних і 

талановитих людей. Майбутнє країни, її соціально-економічне та духовне 

піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені є за 

обдарованою молоддю, її майбутньою елітою, поколінням, здатним 

навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського 

суспільства. У 2017-2018 н.р. діяльність школи була спрямована на 

реалізацію основних завдань: 

- формування конкурентноспроможньої особистості у контексті 

впровадження державних освітніх стандартів, що ґрунтуються на засадах 

особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів; 

- надання пріоритетів в освітньому процесі з розвитку особистості дитини, її 

інтелектуального і морального потенціалу, формуванню особистості патріота 

України, гідного громадянина своєї країни, який усвідомлює свою 

приналежність до сучасної європейської цивілізації; 

- створення умов для профільного навчання; 

- забезпечення високого рівня науково- теоретичної та загальної підготовки 

здібних та обдарованих дітей; 

- створення належних умов для забезпечення реалізації індивідуальних, 

творчих потреб школярів, оволодіння ними практичними навичками наукової 

експериментально-дослідницької діяльності;   

- збереження та розвиток набутих традицій навчального закладу.   

Управління закладом.   

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного 

управління забезпечувалося документами планування роботи: 

перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим 

планами.  

Педагогічний колектив школи у 2017-2018 н.р. працював над 

створенням нового освітнього середовища з впровадженням 

компетентнісного підходу відповідно до вимог Державного стандарту 

початкової та основної школи (2011, 2014, 2016), Наказу МОН України від 

23.03.2018 року № 283 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

організації освітнього простору Нової української школи». 

Освітній процес базувався згідно оновлених навчальних програм 6-9 

класів в концепції реформування змісту освіти України. Навчальний рік 

2017-2018 н.р. не залишив без уваги надання освітніх послуг для дітей з 

особливими потребами відповідно до Постанови Кабінету міністрів України 

від 15.08.2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання в ЗНЗ із змінами та доповненнями» внесеними 

Постановою Кабінету міністрів України від 09.08.2017 року № 588. У 2017-

2018 н.р. працюв один клас (3-Г кл.) з інклюзивним навчанням, в якому два 

учні  здобували освіту. Працюв один асистент вчителя                     



Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно 

розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада 

школи, батьківський комітет, профспілковий комітет. 

Протягом 2017-2018  навчального року педагогічний колектив школи 

продовжив роботу по реалізації ІV етапу науково-методичної теми школи 

«Шляхи підвищення навчальних досягнень учнів». Також було удосконалено 

форми методичної роботи з керівниками методичних об’єднань, надано 

адресну допомогу вчителям щодо підвищення їх фахового рівня, 

опрацьовано та втілюються в освітній процес передові інноваційні 

технології, спрямовані на організацію навчальної діяльності, продовжувалась 

робота по навчанню педагогічних працівників користуванню та 

впровадженню ІКТ технологій, активізувалась співпраця родини, школи, 

громадськості, а також було сплановано та організовано роботу Ради школи, 

ради з профілактики правопорушень. 

Освітній процес здійснювався відповідно до робочих навчальних планів 

на 2017-2018 н.р., складених на основі типових навчальних планів, 

затверджених Міністерством освіти і науки України.  

Аналіз структури і мережі школи за минулий навчальний рік. 

Збереження контингенту.  

Для навчання 1315 учнів нашої школи міським бюджетом фінансувалось 

1842 години.  

Профільним навчанням було охоплено 151 учень 10-11 класів. 

При складанні навчального плану на 2017-2018 н.р., враховувались такі 

аспекти:  

- реалізація Концепції розвитку закладу з пріорітетних напрямів; 

- робота з обдарованими учнями;  

- факультативні заняття; 

- спецкурси з навчальних предметів. 

Крім того, були виділені години на доповнення предметів інваріантної 

складової в межах гранично допустимого навантаження на учнів переважно з 

таких предметів: математики, фізики, інформатики, української мови, 

англійської мови, біології, хімії, географії, історії. У початкових класах: 

індивідуально-групові заняття (1-4-ті класи), християнська етика (1-4-ті 

класи), уроки сталого розвитку «Щаслива планета»  (2-3-ті класи). При 

наповнюваності більше 27 учнів згідно нормативних документів здійснено 

поділ учнів на групи при вивченні української та англійської мов, трудового 

навчання, фізичної культури, інформатики. 

Аналіз навчального плану засвідчує, що школа на 100% використовує 

варіативну частину навчального плану. Варіативна складова навчального 

плану використовується для вивчення спецкурсів, факультативів та 

предметів за вибором для формування в учнів цілісної картини про світ, 

виховання позитивних  якостей особистості, готовності до продовження 

освіти впродовж життя.  

У школі створені всі належні умови для забезпечення рівного доступу 

дітей для здобуття якісної освіти. Так, протягом 2017-2018 н.р. 



функціонувало 50 класів: 1-х - 4, 2-х - 5, 3-х - 5,  4-х- 5, 5-х - 5,  6-х - 5, 7-х - 4, 

8-х - 5,  9-х - 5, 10-х - 4,  11-х -3. (19 - 1-4 кл. і 31 - 5-11 кл.). На початок 2017-

2018 н.р. у школі навчалось 1315 учнів, на кінець року – 1312. Протягом 

навчального року вибуло зі школи 23 учні, прибули - 20. Причини вибуття 

учнів зі школи в основному повязані зі змінами місця проживання батьків. 

Наповнюваність класів становить 26,3. У школі постійно ведеться облік 

відвідування учнями навчальних занять. 

Школа співпрацює з НВК №1, щодо набору учнів у 1-ші класи - з ДНЗ № 

2, 3, 4, 5. У 2017-2018 н.р. було набрано 4 перших класи. 

Освітній процес у 1-А, 2-х, 4-х та 5-11-х класах проходив у І-шу зміну, 

крім паралелі 6-х та 3-х класів, де діти навчалися ІІ-гу зміну.     

 Впровадження нової української школи 

Нова українська школа-це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки. Головна мета-створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння 

застосовувати їх у житті. 

НУШ - це школа, до якої буде приємно ходити учням. Тут 

прислухатимуться до їхньої думки, вчитимуть критично мислити, не боятись 

висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.  

 І, як і усе нове в освіті, НУШ починається із початкової школи. 

Мета початкової освіти: 

- розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних 

 психофізіологічних особливостей і потреб (визнання цінності дитинства),  

- формування загальнолюдських цінностей,  

- підтримка життєвого оптимізму,  

- розвиток самостійності,  

- плекання творчості й допитливості через компетентнісний підхід і  

діяльнісне навчання. 

Щоб досягнути поставленої мети, необхідно створити освітнє 

середовище - систему впливів і умов формування особистості відповідно до 

поставлених педагогічних цілей та можливостей для її розвитку, створити 

новий освітній простір – обладнання класних аудиторій для всіх перших 

класів новими меблями, дидактичним матеріалом та ІКТ. На жаль, ми не 

маємо поки що ні нових меблів, ні підручників. Отримали, правда, 

конструктори LEGO «шість цеглинок». Та учителі перших класів 

постарались створити новий освітній простір з того, що маємо. Вийшло це у 

них досить непогано. Адже справді, меблі, дидактичний матеріал,  ІКТ дуже 

важливі, просто необхідні, та все ж головна роль належить учителю. 

Найперше мають бути готовими педагоги працювати у НУШ.  

Учитель у НУШ створює умови, за яких дитина навчатиметься сама. 

Складає такі завдання, які спонукатимуть думати, вести пошукову роботу, 

дискутувати, діяти. Вчитель для учнів є співрозмовником, співучасником, 

порадником, режисером, спостерігачем... Щоб стати такими учителями, 

шість педагогів пройшли очні курси з 15 лютого по 15 червня та онлайн 



курси для учителів, які працюватимуть у 1-х класах, і отримали відповідні 

сертифікати. Курси пройшли й учителі англійської мови.  

Інформація про те, яким має бути і учитель, і випускник НУШ, була 

розміщена на інформаційному стенді «Будуємо НУШ», який виготовлений у 

школі ще у пілотному 2017 році. 

Отже, результатом початкової освіти має бути: 

- здорова дитина, мотивована на успішне навчання, дослідницьке ставлення 

до життя; це учень / учениця, які вміють вчитися з різних джерел і 

критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе та інших 

людей, усвідомлювати себе громадянином / громадянкою України.  

Організація профільного начання.  

Одним із шляхів поліпшення якості освіти є впровадження профільного 

навчання в старшій школі. Метою профільного навчання є забезпечення 

можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття 

загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, 

неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної 

до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах 

реформування сучасного суспільства. З метою реалізації в повному обсязі 

інтересів старшокласників, з урахуванням анкетування учнів і побажань 

батьків у школі педагогічний колектив у 2017-2018 н.р. забезпечував 

профільне навчання учнів старшої школи та допрофільну підготовку 

учнівської молоді основної школи. Враховуючи кадрові, матеріально-

технічні, інформаційні ресурси закладу, перспективи здобуття подальшої 

освіти в школі функціювали філологічний (10-А кл., 11-Акл.) та екологічний 

(10-Гкл.) профілі. Учні опановували основи усіх дисциплін, передбачених 

навчальним планом, а також здійснювали поглиблене вивчення математики 

(10-Б кл., 10-Вкл., 11-Б кл., 11-Вкл.). Результати роботи з учнями 8-х та 9-х 

класів у 2017-2018 навчальному році свідчать про доцільність створення 10-

А і 10-Б класів з поглибленим вивченням математики, 10-В кл. філологічного 

з поглибленими вивченням української та англійської мов та 10-Г кл. 

суспільно-гуманітарного профілів. 

Функціонували факультативні заняття з кожного навчального предмета 

та спецкурси з креслення у 10-Б, 10-В та 11-Б, 11-В класах з поглибленим 

вивченням математики.  

Допрофільна підготовка.  

Згідно з Концепцією профільного навчання у старшій школі, допрофільна 

підготовка здійснюється у 8-9-х класах із метою професійної орієнтації учнів, 

сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. 

Форма її реалізації у нашому навчальному закладі - поглиблене вивчення 

окремих предметів на диференційованій основі. У 2017-2018 н.р. були 

створені класи поглибленого вивчення математики та інформатики (8-

Бкл.), фізики та математики (8-А і 9-Б класи), української та англійської мов 

(8-В і 9-В класи), біології (8-Гкл.).   

З метою формування профільних інтересів учнів у школі введено перший 

етап пропедевтики допрофільного навчання економіки. Навчання на цьому 



етапі  формує пізнавальний інтерес і мотиви пізнання, а також сприяє 

свідомому вибору учнями рівня навчальної діяльності. У ІІ семестрі 2017-

2018н.р. були виділені години на впровадження проекту «Енергоефективні 

школи: нова генерація». Учні, що брали участь у проекті, вчилися розуміти 

технічні та фінансові проблеми енергопостачальних підприємств, зберігати і 

раціонально використовувати енергетичні ресурси, вчилися дотримуватися 

енергетично та екологічно грамотної поведінки та стилю життя. 

Впровадження і вивчення навчального курсу проекту здійснювалося на 

онлайн-платформі дистанційного навчання. 

Аналізуючи результативность допрофільної підготовки та профільного 

навчання  можна зробити висновок, що рівень навченості учнів у таких 

класах значно вищий ніж у звичайних. Учні з класів допрофільної 

підготовки, профільного навчання є постійними переможцями ІІ та ІІІ етапів 

та учасниками ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, беруть участь та виборюють призові місця у науково-

дослідницької діяльності, творчих та інтелектуальних конкурсах.  

Завдання, яке стоїть перед вчителями школи - забезпечити якісну 

підготовку до ЗНО та державної підсумкової атестації випускників школи. 

Кадрове й методичне забезпечення для роботи з класами цих напрямків 

повністю забезпечене. Реалізація інваріантної та варіативної складових 

навчального плану здійснювалась за державними та авторськими 

програмами. Учасники освітнього процесу, в основному, забезпечені 

сучасними технічними та інформаційними засобами, підручниками, 

посібниками, дидактичним матеріалами, методичною літературою, 

методичними рекомендаціями РОІППО та МОН України. 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 

Головне завдання школи – допомогти дитині здійснити правильний 

вибір у житті, бути креативними, творчими, ініціативними. Школа – це 

простір життя дитини: тут вона не готується до життя, а повноцінно живе. І 

тому освітній процес має бути спрямований, перш за все, на формування 

таких умінь, які допоможуть дитині успішно опанувати всі навчальні 

дисципліни та досягти успіху в соціумі, а також духовно збагатитись, 

формуючи громадянську зрілість та високі патріотичні почуття. І саме у 

науково-педагогічному проекті «Інтелект України» педагогічний колектив 

школи знайшов шляхи вирішення цих завдань.  

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими 

знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, 

аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких 

реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних 

процесів – сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку рис 

особистості школяра – цілеспрямованості, працелюбності, організованості, 

охайності, наполегливості, волі тощо.  

Учні проектних класів навчаються за спеціально розробленими 

навчальними планами, навчально-методичними комплектами, у складі яких 

зошити на друкованій основі, методичні рекомендації для вчителя, а також 



диски з інформаційно-комунікаційним супроводом кожного уроку. Даний 

проект відповідає новим державним стандартам початкової освіти. У ньому 

закладено інтегрований підхід до формування наукової картини світу, 

зокрема і на основі міжпредметних зв’язків. 

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості 

учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки 

міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт 

вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Задача вчителя полягає в тому, 

щоб навчити учнів правильно працювати з інформацією. 

До загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, 

запровадили нові, наприклад, «Навчаємося разом», на якому діти розвивають 

пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією. На 

предметі «Еврика»  учні розвивають творчі, винахідницькі риси, кмітливість, 

працюють над вирішенням складних завдань. 

Крім обов’язкових уроків фізкультури, упродовж кожного уроку учні 

кілька разів беруть участь у музичних паузах з елементами вправ і 

танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі 

елементи. 

У цьому проекті спостерігається і професійне зростання вчителя, адже 

сьогодні кількість дітей з швидким реагуванням, які потребують більше 

знань і уваги зростає, і не підготовленому учителю складно працювати. 

Вчителі закладу пройшли навчання у Харківської гімназії №169, НВК №12 м. 

Рівне і отримали сертифікати, що дають право викладання у проектних 

класах.  

З березня 2018 року по травень 2018 року працювала група підготовки 

дитини до школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 

Вчителі разом із шкільним психологом проводили тестування, вивчали 

психофізіологічні особливості шестирічних дітей, методику роботи з ними, 

виявили дітей, які мають високий рівень розумової активності та можуть 

працювати за даним проектом.  

У 2014-2015 н.р. школа стала  однією із перших шкіл міста, що відкрила  

перший клас навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект 

України». На сьогоднішній день за програмою науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України» навчається чотири класи  (1-Акл. (вчитель Басюк 

Л.А.), 2-Акл. (вчитель Мельник Н.С.), 3-Акл. (вчитель Кошмак Н.П.), 4-Акл. 

(вчитель Романюк О.М.).  

 Дітям комфортно навчатися у проектних класах. Вони швидко 

засвоюють навчальний матеріал, мають можливість проявити себе, 

реалізувати свій творчий потенціал, розкрити свою особистість. 

Індивідуальна форма навчання.  

У школі створено всі умови для навчання і виховання кожної дитини 

незалежно від стану здоров`я, статусу та соціально – побутових умов сім’ї. 

Маючи за мету розширення можливостей отримати повну загальну 

середню освіту хворими дітьми, у школі було впроваджено індивідуальне 

навчання для учня   4 - Г класу Курмигіна Дмитра, учня 5-Г класу Лукінова 



Олександра та учня 8-А класу Гусейнова Олександра,  які за станом здоров’я 

не мали можливості навчатися у темпі класного колективу.  

Індивідуальна форма навчання організована відповідно до Положення 

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Освітній рівень учнів, що навчалися за індивідуальною формою, відповідав 

вимогам Державного стандарту початкової і базової загальної середньої 

освіти. 

Моніторинг навчальних досягнень.  

Протягом навчального року адміністрацією школи проводиться моніторинг 

навчальних досягнень учнів. Загальний показник навчальних досягнень учнів 

в порівнянні з минулим роком покращився. Результати аналізу навчальних 

досягнень учнів обговорюються на педагогічних радах, засіданнях МО, 

нарадах при директору, батьківських зборах.  

Вчителями початкових класів забезпечується якісний освітній процес на 

уроках. Основне завдання педагогів, зазначене у Державному стандарті 

загальної початкової освіти, це переорієнтація на засади компетентнісного та 

особистісно-орієнтованого підходів. Це підтверджують висновки, зроблені 

адміністрацією школи під час відвідування уроків у початковій школі.  

З метою внутрішнього моніторингу якості освіти учнів 4-их класів, з 

метою визначення готовності школярів до навчання в основній школі, в 4-их 

класах 15-17 травня 2018 року були проведені підсумкові контрольні роботи 

(ДПА) з математики та української мови (літературного читання).   

Результати державної підсумкової атестації у 4-х класах оцінювались 

відповідно до Методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкової школи, рекомендацій МОН України 

щодо перевірки та оцінювання підсумкових контрольних робіт (ДПА) у 4-их 

класах. 

З інтегрованої контрольної роботи з української мови (літературного 

читання) у 4-их класах 2 учні (1,5 %) показали низький рівень знань, 26 учнів 

(19%) –середній, 54 учні (40 %) - достатній та 52 учні (39%) показали 

високий рівень знань з предмета. 

З математики 7 учнів (5%) 4-х класів засвоїли навчальний матеріал 

початкової школи на початковому рівні, 22 учні (16%) на середньому рівні, 

44 учні (33%) випускників початкової школи показали достатній рівень 

знань, 61 учень (46%) високий рівень навчальних досягнень з математики.  

 Результати інтегрованої контрольної роботи з української мови 

(літературного читання) показали, що найкращі знання мають учні 4-А класу 

(вчитель Романюк О.М., клас навчається за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України»).   

 Також учні 4-А (вчитель Романюк О.М.) та 4-Г (вчитель Вайсер С.П.) 

класів показали кращі знання з математики. 

Відповідно до річного плану роботи школи у І семестрі 2017 р. були 

проведені адміністративні контрольні роботи з: 

- математики в 2-4-х класах; 

- укр. мови в 2-4-х класах; 



- з укр. мови в 5-8-х, 10-х класах; 

- з математики в 8-А кл та 8-Б кл.; 

- з інформатики у 8-А класі; 

- з фізики у 8-Б класі; 

- з англійської мови у 8-В кл. 

У ІІ семестрі 2018р. були проведені адміністративні контрольні з: 

- математики в 2-3-х класах; 

- укр. мови в 2-3-х класах; 

- математики в 9-х, 11-х класах; 

- української мови в 9-х, 11-х класах.  

У кінці навчального року було здійснено перевірку рівня сформованості 

навичок читання учнів 2-4 класів та проведено державну підсумкову 

атестацію у 4-х і 9-х класах. Результати даного моніторингу узагальнено в 

наказах по школі. 

За результатами річного оцінювання 111 учнів 3-8-х кл. і 10-х класів 

було нагороджено Похвальними листами „За високі досягнення у навчанні”. 

8 випускників 9-х класів та 28 випускників 11-х класів нагороджені 

Похвальними грамотами “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”. 

7 випускників 9-х класів отримали свідоцтво про базову середню освіту з 

відзнакою. Випускниця 11-Б класу Волочнюк Мілана була нагороджена 

золотою медаллю ”За високі досягнення у навчанні”, 3-є учнів 11-х класів: 

Єзгор Віталій (11-Б), Бойко Катерина (11-А), Гоштук Олександр (11-В) 

отримали срібну медаль “За досягнення у навчанні”. 

Також, за результатами річного оцінювання навчальний рік з високим 

рівнем знань закінчило 264 учні 3-11х класів, з достатнім рівнем знань – 645 

учнів, із середнім рівнем знань – 147 учнів, з низьким рівнем знань – 1учень 

8-Д класу. Учні 1-х та 2-х класів оцінювались вербально. 

Державна підсумкова атестація у 9-х та 11-х класах  

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014р. №1547, зареєстрованого 

у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 р. № 157/26602, листа 

Міністерства освіти і науки України від 13.03.2018р. №1/9-185 «Про 

проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних 

закладах у 2017-2018н.р.» та з метою визначення відповідності освітнього 

рівня випускників вимогам Державного стандарту основної та старшої 

школи, у закладі була проведена державна підсумкова атестація для учнів 9-х 

класів у період з 29 травня по 05 червня 2018р., та для учнів 11-х класів з 22 

травня по 13 червня у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах 

тестування.  

Відповідно до нормативних документів про державну підсумкову 

атестацію було підготовлено атестаційні матеріали: завдання для державної 

підсумкової атестації складені учителями, затверджені директором школи; 

складено розклад та створено атестаційні комісії, які були затверджені 

міським управлінням освіти.  



Згідно з рішенням педагогічної ради (протокол № 5 від 22. 05.2018 р), 

відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у 

системі загальної середньої освіти, наказу директора, довідок міської 

лікарсько-консультативної комісії та заяв батьків, від проходження 

державної підсумкової атестації було звільнено за станом здоров’я учницю 9-

А класу Конюк А. та учня 4-Г класу Курмигіна Д. 

У 2017–2018 н. р. склали державну підсумкову атестацію 134 учні 4-х 

класів,  117 учнів 9-х класів, 66 учнів 11-х класів. Учні 11-х класів проходили 

державну підсумкову атестацію з трьох предметів у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання: з української мови, математики або історії України 

і третього предмета за вибором.       

Роботи учнів 9-х класів на державну підсумкову атестацію з предметів 

були перевірені державними атестаційними комісіями відповідно до 

критеріїв оцінювання та методичних рекомендацій, затверджених 

Міністерством освіти і науки України.  

На жаль, при складанні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання не всі претенденти на золоту та срібну медалі, 

випускники 11-х класів, підтвердили річні оцінки. Один із претендентів на 

золоту медаль, учениця 11-А класу Бойко Катерина, отримала срібну медаль.  

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації (ЗНО) з української мови в 11-х класах (11-Акл. – філологічний) 

засвідчив, що 16 учнів (24%) показали високий результат, 39 учнів (59%) – 

достатній, 10 учнів (15%) – середній, 1 учень (1,5%) – початковий. 

Аналіз класних журналів та відомості УЦОЯО про результати 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови показав, що 

спостерігається розбіжність між результатами державної підсумкової 

атестації та річним оцінюванням. Річна оцінка вища за бал зовнішнього 

тестування на 3 бали у 5 учнів, на 2 бали у 9 учнів, на 1 бал у 16 учнів, 17 

учнів підтвердили річну оцінку. Річна оцінка нижча за бал державної 

підсумкової атестації (ЗНО) на 2 бали в 4 учнів, на 1 бал у 15 учнів.  

Найвищого результату з  державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 

української мови - 12 балів, досягли учні 11-А класу Дякова Анна та Мордас 

Павло. 

Аналіз відомостей УЦОЯО про державну підсумкову атестацію та 

річних оцінок у класних журналах з математики в 11-х класах (11-Б, 11-В-

поглиблене вивчення математики) показав, що із 45 учнів, що складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, 13 учнів (29%) отримали бали високого рівня, 21 учень (47%) 

отримали бали достатнього рівня та 11 учнів (24%) – отримали бали 

середнього рівня. Бали початкового рівня відсутні.  

При аналізі річного оцінювання з математики (класні журнали) та 

відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено, що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал 

зовнішнього тестування на 4 бала у 9 учнів, на 3 бали у 6 учнів, на 2 бали у 2 



учнів, на 1 бал у 6 учнів; 8 учнів підтвердили річну оцінку. Річна оцінка 

нижча за бал ЗНО на 3 бали в 1 учня, на 2 бали в 2 учнів, на 1 бал в 11 учнів.  

Найвищого результату з державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 

математики - 12 балів, досягли учні 11-Б класу Волочнюк Мілана та Єзгор 

Віталій і учень 11-В класу Гаврилюк Віталій. 

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з англійської мови в 11-х класах засвідчив, що із 17 учнів, що 

складали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, 1учень (37%) отримав бал високого рівня, 15 учнів (41%) 

отримали бали достатнього рівня та 1 учень отримав бал середнього рівня. 

Бали початкового рівня відсутні.  

При аналізі річного оцінювання з англійської мови (класні журнали) та 

відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено, що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал 

зовнішнього тестування на 4 бали в 1 учня, на 3 бали в 1 учня, на 2 бали у 6 

учнів, на 1 бал у 7 учнів; 2 учні підтвердили річну оцінку. Річні оцінки нижчі 

за бал ЗНО відсутні. 

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з історії України в 11-х класах засвідчив, що із 30 учнів, які 

складали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, 8 учнів (27%) отримали бали високого рівня, 13 учнів (43%) 

отримали бали достатнього рівня, 8 учнів (27%) отримали бали середнього 

рівня та 1 учень отримав бал початкового рівня.  
При аналізі річного оцінювання з історії України (класні журнали) та 

відомості УЦОЯО про результати ЗНО встановлено, що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал 

зовнішнього тестування на 4 бала у 7 учнів, на 3 бали у 4 учнів, на 2 бали у 5 

учнів, на 1 бал у 10 учнів; 3 учнів підтвердили річну оцінку. Річна оцінка 

нижча за бал ЗНО на 3 бали в 1 учня, на 2 бали в 2 учнів, на 1 бал в 11 учнів.  

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з фізики в 11-х класах засвідчив, що із 14 учнів, які складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, 1 учень (7%) отримав бал високого рівня, 9 учнів (64%) 

отримали бали достатнього рівня, та 4 учні (29%) отримали бали середнього 

рівня. Бали початкового рівня відсутні. 

При аналізі річного оцінювання з фізики (класні журнали) та відомостей 

УЦОЯО про результати ЗНО встановлено, що є розбіжності між річними 

оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал зовнішнього 

тестування на 4 бали в 1 учня, на 2 бали у 4 учнів, на 1 бал у 5 учнів, троє 

учнів підтвердили річну оцінку. Річна оцінка нижча за бал ЗНО на 1 бал в 1 

учня. 

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації (ЗНО) з біології в 11-х класах засвідчив, із 6 учнів, що складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, 4 учні (67%) отримали бали достатнього рівня, 2 учні (33%) 



отримали бали середнього рівня. Бали високого та початкового рівнів 

відсутні.  

При аналізі річного оцінювання з біології (класні журнали) та 

відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено, що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал 

зовнішнього тестування на 4 бали в 1 учня, на 3 бали у 2 учнів, на 2 бали у 2 

учнів, на 1 бал в 1 учня;  річні оцінки нижчі за бал зовнішнього тестування та 

річні оцінки підтверджені балом ЗНО відсутні. 

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з географії в 11-х класах засвідчив, що із 17 учнів, які складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, 1 учень (6%) отримав бал високого рівня, 9 учнів (53%) 

отримали бали достатнього рівня, та 7 учнів (41%) отримали бали середнього 

рівня. Бали початкового рівня відсутні. 

При аналізі річного оцінювання з географії (класні журнали) та 

відомостей УЦОЯО про результати ЗНО встановлено, що є розбіжності між 

річними оцінками та результатами ЗНО, а саме: річна оцінка вища за бал 

зовнішнього тестування на 4 бали в 1 учня, на 3 бали в 3 учнів, на 2 бали в 9 

учнів, на 1 бал у 2 учнів, двоє учнів підтвердили річну оцінку. 

Аналіз відомостей УЦОЯО про результати державної підсумкової 

атестації з хімії в 11-х класах засвідчив, що із трьох учнів, які складали 

державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, 1учень (33%) отримав бал високого рівня (Волочнюк Мілана - 

12б., 11-Бкл.), 1 учень (33%) отримав бал середнього рівня і 1 учень (33%) 

отримав бал початкового рівня (Деркач Вікторія 3б., 11-Акл.). Бали 

достатнього рівня відсутні. 

 Спостерігається розбіжність між річними оцінками та результатами 

ЗНО в двох учнів – річна оцінка вища за бал зовнішнього тестування на 4 

бали, 1 учень підтвердив річну оцінку.  

Державну підсумкову атестацію у 9-х класах склало 117 учнів. Аналіз 

робіт на державну підсумкову атестацію з української мови в 9-их класах 

засвідчив, що 39 учнів (33%) показали високий результат, 54 учні (46%) – 

достатній, 24 учні (21%) - середній. Найкращих результатів досягли учні 9-Б 

класу: 18 учнів класу (60%) написали атестаційні роботи на оцінки високого 

рівня та 12 учнів (40%) - на оцінки достатнього рівня (вч. Тєтєнєва Ж.В., 

Максімова О. А.).  

Аналіз річного оцінювання (класні журнали) та результатів ДПА 

(протоколи) показав, що загалом кількість учнів, які отримали оцінки 

високого рівня за ДПА з української мови порівняно з річними оцінками 

збільшилася на 13%; кількість учнів, що отримали бали достатнього рівня, 

зменшилася на 9%; середнього рівня зменшилась на 2%, результати 

початкового рівня відсутні.  

З математики дев’ятикласники при складанні державної підсумкової 

атестації показали такі результати: 24 учні (21%) отримали оцінки високого 



рівня, 55 (47%) – достатнього, 35 (30%) – середнього, 3 (3%) – початкового 

рівня.  

Найкращих результатів досягли учні 9-Б класу: 9 (30%) учнів класу 

написали атестаційні роботи на оцінки високого рівня, 16 (53%) - на оцінки 

достатнього рівня, 5 (17%) учнів отримали бали середнього рівня (вчитель 

Мельник Н. А.).  

Аналіз річного оцінювання (класні журнали) та результатів ДПА 

(протоколи) показав, що кількість учнів, які отримали оцінки високого рівня 

за ДПА з матаматики порівняно з річними оцінками збільшилася на 19%; 

кількість учнів, що отримали бали достатнього рівня, залишилася незмінною; 

кількість учнів середнього рівня зменшилась на 3%, початкового рівня 

зменшилась на 0,9 %.  

На підставі річного оцінювання встановлено, що 2 учні 9-Г кл. і 2 учні 9-

Д кл. мають знання початкового рівня, що становить 3% від загальної 

кількості учнів даної паралелі.  

За державну підсумкову атестацію з англійської мови у 9-В класі 11 

учнів (41%) отримали оцінки високого рівня, 15 учнів (55%) – достатнього 

рівня, 1 учень (4%) – середнього рівня, оцінки початкового рівня відсутні 

(вчителі Огородник Н.А., Делех О.М.).  

Аналіз річного оцінювання (класні журнали) та результатів ДПА 

(протоколи) показав, що кількість учнів, які отримали оцінки високого рівня 

за ДПА з англійської мови порівняно з річними оцінками збільшилася на 

22%; кількість учнів, що отримали бали достатнього рівня, зменшилась на 

19% ; кількість учнів середнього рівня зменшилась на 3%, початкового рівня 

- на 0,9 %.  

З географії учні 9-Гкл. і 9-Дкл. (загальна кількість - 36) при складанні 

державної підсумкової атестації показали такі результати: 11 учнів (31%) 

отримали бали достатнього рівня, 24 учні (66%) – середнього рівня і 1 учень 

(3%) отримав бал низького рівня. Бали високого рівня відсутні.(вчителі 

Стельмах І.П., Колодій Л.А.).  

Аналіз річного оцінювання (класні журнали) та результатів ДПА 

(протоколи) показав, що кількість учнів, які отримали оцінки достатнього 

рівня за ДПА з географії порівняно з річними оцінками зменшилася на 25%; 

кількість учнів, що отримали бали середнього рівня, збільшилась на 22% ; 

кількість учнів початкового рівня збільшилась  на 3 %.  

За державну підсумкову атестацію з фізики у 9-Б класі 8 учнів (27%) 

отримали оцінки високого рівня, 17 учнів (57%) – достатнього рівня, 5 учнів 

(16%) – середнього рівня, оцінки початкового рівня відсутні (вчитель 

Сидорчик К.М.).  

Аналіз річного оцінювання (класні журнали) та результатів ДПА 

(протоколи) показав, що кількість учнів, які отримали оцінки високого рівня 

за ДПА з фізики порівняно з річними оцінками зменшилась на 3%; кількість 

учнів, що отримали бали достатнього рівня, зменшилась на 10%; кількість 

учнів середнього рівня збільшився на 13%. Бали початкового рівня відсутні.  



За державну підсумкову атестацію з правознавства у 9-А класі 6 учнів 

(25%) отримали оцінки високого рівня, 15 учнів (63%) – достатнього рівня, 3 

учні (12%) – середнього рівня, оцінки початкового рівня відсутні (вчитель 

Микулінська Т.Д.).  

Аналіз річного оцінювання (класні журнали) та результатів ДПА 

(протоколи) показав, що кількість учнів, які отримали оцінки високого рівня 

за ДПА з правознавства порівняно з річними оцінками збільшилась на 13%; 

кількість учнів, що отримали бали достатнього рівня, зменшилась на 17%; 

кількість учнів середнього рівня збільшився на 4%. Бали початкового рівня 

відсутні.  

Робота з проведення зовнішнього незалежного оцінювання.  

Протягом начального року вся нова інформація, що стосувалася 

зовнішнього незалежного оцінювання, з якою могли ознайомитись учні, 

батьки та вчителі, розміщувалась на стенді «Державна підсумкова атестація 

та ЗНО» та на сайті школи. Учні, вчителі-предметники, класні керівники 

школи неодноразово були учасниками онлайн-вебінарів, які проводили 

УЦОЯО та ЛРЦОЯО.  

З метою покращення освітнього процесу та підвищення рівня підготовки 

до зовнішнього незалежного оцінювання у 2017-2018 навчальному році 

адміністрацією закладу було виділено 6 години варіативної складової для 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: з української мови, 

фізики, хімії, англійської мови, історії України, математики (1 год.).  

В січні 2018 року за участю завідувача кабінету ЗНО та моніторингу 

якості освіти Рівненського ОІППО І.Опольського учні школи бути 

учасниками апробації тестових завдань з української мови та літератури, 

історії України; всього у апробації тестових завдань взяло участь 30 

випускників. При апробації кожен учень ще раз перевірив рівень своїх знань 

з предметів навчального плану та мав можливість попрацювати із тестовими 

матеріалами.  

З метою ознайомлення з процедурою проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, навчитись ефективно розподіляти час, 

ознайомитись із стандартизованими тестами 24 та 31 березня 2018 року 

випускники 11- х класів школи пройшли пробне тестування.  

Всі учні (66 чол.) 11-х класів були зареєстровані у Львівському 

регіональному центрі оцінювання якості освіти для проходження основної 

сесії зовнішнього незалежного оцінювання.  

Аналіз реєстраційних карток ЗНО показав, що учні школи 

зареєструвалися на 8 предметів для здачі тестування, але кількість учасників 

з кожного предмета різна: української мови та літератури - 66 учнів (100%), з 

математики – 45 (68%), з історії України - 38 (56%), з англійської мови – 33 

(50%), з географії – 26 (39%), з фізики – 16 (24%), з біології – 10 (15%), хімії 

– 6 (9%). За останні п’ять років спостерігається тенденція, що найбільше у 

відсотковому відношенні вибирають для здачі зовнішнього незалежного 

оцінювання, крім української мови та літератури, такі предмети: математику, 

історію України, англійську мову.  



Аналіз результатів ЗНО з української мови за 200-бальною шкалою 

свідчить, що 21% учнів 11-х класів набрали в межах 180-200 балів, 32% - від 

160 до 180 балів, 35% - від 140 до 160 балів, 8% - від 120 до 140 та 3% від 100 

до 120 балів. 1 учень (1,5%) не подолав поріг «склав-не склав». За 

результатами тестування, яке склали 309 випускників міста, наші учні були 

на другій позиції – 83,3% (високий та достатній рівень навчальних 

досягнень). 

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики 

за 200-бальною шкалою свідчить, що із 49 учнів 11-х класів, які проходили 

тестування, 18% учнів набрали в межах 180-200 балів, 29% - від 160 до 180 

балів, 38% - від 140 до 160 балів, 8%- від 120 до 140 та 8% від 100 до 120. За 

результатами тестування найкращих результатів серед 198 випускників міста 

досягли учні нашої школи – 75,5% (високий та достатній рівень навчальних 

досягнень), 

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з історії 

України за 200-бальною шкалою продемонстрував, що із 38 учнів 11-х 

класів, які проходили тестування, 13% учнів набрали в межах 180-200 балів, 

21% - від 160 до 180 балів, 13% - від 140 до 160 балів, 24% - від 120 до 140 та 

18% від 100 до 120 балів. За результатами ЗНО встановлено, що 4 учні 

(10,5%) не набрали достатньо балів та не подолали поріг, встановлений 

УЦОЯО. 

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з англійської 

мови за 200-бальною шкалою засвідчив, що із 33 учнів, які проходили 

тестування, від 180 до 200 балів не набрав жоден випускник, 21% учнів 

набрали від 160 до 180, 30% - від 140 до 160, 24% - від 120 до 140 та 12% від 

100 до 120 балів. За результатами ЗНО встановлено, що 4 учні (12%) не 

набрали достатньо балів та не подолали поріг «склав/не склав», встановлений 

УЦОЯО. Проте за результатами тестування серед  63  випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста найкращих результатів досягли 

учні загальноосвітньої школи №1 – 94,1%. 

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з фізики за 

200-бальною шкалою продемонстрував, що із 16 учнів 11-класів, які 

проходили тестування, 19% - від 160 до 180 балів, 56% - від 140 до 160, 25% - 

від 120-140 балів. Від 180-200 та від 100-120 балів не набравж жоден 

випускник. За результатами тестування серед 57 випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста найкращих результатів досягли 

учні нашої школи -71, %. 

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з географії за 

200-бальною шкалою засвідчив, що з 26 учнів 11-х класів, які проходили 

тестування, в межах від 180-200 балів не набрав жоден випускник, 19% - від 

160 до 180 балів, 38% - від 140 до 160 балів, 19% - від 120 до 140 балів, 23 % - 

від 100-120 балів. 

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з біології за 

200-бальною шкалою свідчить, що із 10 учнів 11-х класів, які проходили 

тестування,  в межах 180-200 балів не набрав жоден випускник, 10% - від 160 



до 180 балів, 40% - від 140 до 160 балів, 40% - від 120 до 140 балів, 10% - від 

100 до 120 балів,  

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з хімії за 200- 

бальною шкалою продемонстрував, що із 6 учнів, які проходили тестування, 

17% учнів набрали в межах 180-200 балів, 17% - від 140 до 160 балів, 50% - 

від 120 до 140 балів, 17 % від 100-120 балів. Найбільшу кількість балів 

(200балів)  набрала учениця 11-Б класу Волочнюк Мілана.  

Учителі нашої школи були залучені до бази інструкторів Львівського 

регіонального центру оцінювання якості освіти та працювали старшими 

інструкторами, інструкторами, черговими у пункті тестування на базі ЗОШ І-

ІІІ ступенів №4 при проведенні пробного незалежного оцінювання. Три роки 

поспіль вчитель англійської мови Грищеня О.П. працює екзаменатором, 

перевіряючи відкриту частину тестувань з англійської мови. 

Працевлаштування випускників. 

У 2017-2018н.р.118 учнів 9-х класів отримали базову середню освіту. З 

них 99 учнів продовжать навчання в 10-му класі нашого навчального закладу, 

1 учень – у Вараській загальноосвітній школ №3, 10 учнів - у професійно-

технічних училищах ( з них 7 у Вараському СПТУ №12), 7 учнів - у коледжах 

та ліцеях та 1 учень (Шолом В. 9-Гкл.) продовжить навчання за кордоном 

(Польща). 

66 випускників 11-х класів отримали повну загальну середню освіту. З 

них 65 продовжують навчання: 60 випускників - у ВУЗах ІІІ-ІV р.а., 4 - у 

ВУЗах І-ІІ р.а., 1 випускник - у ПТУ. 4 випускників школи продовжать 

навчання за кордоном (2 випускники у Польщі та 2 - у Словакії). 1 

випускниця не продовжила навчання та не працевлаштована з об’єктивних 

причин.  

Аналізуючи працевлаштування випускників 11-х класів можна зробити 

висновок, що з кожним роком збільшується відсоток вступу дітей до вищих 

навчальних закладів на державну форму навчання.  

Підсумки роботи ГПД.  

Групи продовженого дня організовуються та функціонують відповідно до 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

На початок навчального року за наказом директора школи на підставі заяв 

від батьків або осіб, які їх замінюють, був затверджений склад ГПД, а також 

прізвища вихователів, які проводитимуть роботу з дітьми. Заступником 

директора школи Н.Бондар спільно із вихователями був розроблений Режим 

роботи ГПД відповідно до Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу. Режим роботи ГПД був погоджений 

педагогічною радою школи та затверджений керівником навчального 

закладу.  

У 2017-2018н.р. працювало 2 групи продовженого дня, які відвідувало 

60 учнів 1-А та - 2-х класів. Групи працювали за рахунок державного 

бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети. Вчителі, які 

працювали з дітьми у групах продовженого дня, пройшли курси підвищення 



кваліфікації на базі РОІППО. Діти, які відвідували ГПД, були охоплені 

гарячим харчуванням, дотримувались режиму роботи. 

 Правильно організована робота в групі продовженого дня дає 

можливість гармонійно об’єднати навчання і виховання; організувати 

позаурочну діяльність та дозвілля дітей відповідно до їх інтересів і бажань; 

надати їм кваліфіковану допомогу у виконанні  домашніх завдань, а також 

запобігти дитячій бедоглядності.   

Отже, в цілому, роботу груп продовженого дня можна визнати задовільною.  

Кадрове забезпечення.  

У 2017-2018 навчальному році освітній процес у школі здійснювали 112 

педагогів. 

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними 

званнями):  

вища – 80 

перша – 14 

друга – 11 

спеціаліст – 10 

учитель-методист – 21 

вихователь-методист –1  

старший учитель – 34.  

Чотири вчителя нагороджено нагрудним знаком “Відмінник освіти 

України”, 1- нагрудним знаком “Василь Сухомлинський”, 1 – «За заслуги 

перед містом», 10 – Почесними грамотами Міністерства освіти і науки 

України, 2 - Подякою Міністерства освіти і науки України та один вчитель – 

Грамотою Верховної Ради України. 

Протягом 2017-2018 н.р. у школі працювало 2 бібліотекарі, 3 педагоги-

організатори, 2 вихователі ГПД, 1 практичний психолог, 1 соціальний 

педагог, 1 вихователь-асистент класу з інклюзивною формою навчання. 8 

працівників знаходились у відпустці по догляду за дитиною. За умовами 

прийняття на роботу  8 тимчасових працівників та 112 основних. Серед 

педагогічного колективу – 32 пенсіонери з яких 25 - за віком та 7 - по 

інвалідності. У 115 педагогів закладу вища освіта, у 5 – середня спеціальна. 

Атестація педпрацівників. Підвищення кваліфікації.  

Ефективність освітнього процесу  залежить від професійного рівня 

педагогів. З метою активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання  

неперервної дипломної освіти, підвищення відповідальності за результати 

навчання й виховання щороку у школі проводиться атестація педпрацівників, 

яка проводиться відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України. У 2017-2018 навчальному році 

адміністрацією школи та атестаційною комісією у вересні проведено 

корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено 

атестаційну комісію, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був 

ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. 

Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня 

кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників. 



Учителями, які атестувалися у 2017-2018н.р., були проведені показові уроки, 

позакласні предметні та виховні заходи, творчі звіти. Період атестації 

вчителів засвідчив їх великий творчий потенціал, вміння працювати у 

відповідності до сучасних освітніх вимог. Методичні матеріали вчителів, що 

атестувалися, узагальнено у портфоліо на електронних носіях. 

17 педагогічних працівників було проатестовано у 2017-2018 

навчальному році.  За результатами атестації 11 педпрацівників відповідають 

раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії, відповідають раніше 

присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 3 вчителі, «учитель 

методист» - 4. Присвоєно вищу кваліфікаційну категорію 6-ом педагогічним 

працівникам. Присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 3-ом 

учителям.  

Питання атестації відображені у роботі педагогічної ради, нараді при 

директорові, роботі атестаційної комісії.  

З метою підвищення фахової майстерності у відповідності до графіка 

курсову перепідготовку пройшли всі вчителі школи на базі РОІППО.  

На підставі наказу по школі від 09.10.2017р №186 розпочалося вивчення 

досвіду роботи вчителя української мови та літератури, спеціаліста вищої 

кваліфікаційної категорії, «старшого учителя» Максімової Оксани 

Анатоліївни з теми «Формування в учнів мовленнєво-комунікативних умінь і 

навичок на уроках української мови і літератури».  

За результатами атестації Грамотою управління освіти Варасько міської 

ради було нагороджено вчителя початкових класів Кузнєцову Т.В. 

Співпраця з батьками.  

Сім’я і школа створюють оптимальне навчальне середовище для 

вільного та повноцінного розвитку особистості школяра. Їх співробітництво є 

важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи, спрямованої на 

створення атмосфери доброзичливості і взаєморозумінняє. Можна сказати, 

що школа і сім'я, батьки і вчителі, батьківський комітет і адміністрація школи 

— єдине ціле, діяльність якого спрямована на дитину, її навчання, виховання, 

розвиток, становлення і виховання учня в школі та сім’ї - щоденний 

безперервний процес. Тому педагогічний колектив школи працює в тісній 

співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших 

умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником 

школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є 

учасниками позакласних заходів, пов’язаних із професійним світом, 

захопленнями своїх дітей, родинними святами. Батьків залучено до Ради 

школи, працює Батьківський комітет школи, а також класні батьківські 

комітети. Відповідно до графіку проведення батьківських зборів, збори в 1-11 

класах проводяться не рідше 4 разів на рік, ведуться протоколи зборів. 

Класоводи і класні керівники погоджують порядок денний батьківських 

зборів із заступником директора. Засідання батьківських комітетів проводять 

так часто, як цього потребують нагальні проблеми. До складу класного 

батьківського комітету обираються: голова, його заступник і декілька членів, 

які протягом року організовують роботу та звітують перед батьками. 



На засіданнях загальношкільного батьківського комітету 

обговорювалися питання підготовки закладу до нового навчального року, 

ознайомлення з розкладами, навантаженням; слухалися питання з охорони 

дитинства, звіти. У 2017-2018 н.р. окремо проводились збори для батьків 

майбутніх першокласників з питання набору дітей на навчання за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України»; для батьків 7-их класів - з 

питання формування класів з поглибленим вивченням окремих предметів; 

для батьків 9, 11-их класів - з питання проведення ДПА та ЗНО. Також на 

батьківських зборах розглядалися питання: 

- попередження дитячого травматизму; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я; 

- організація правової та правоосвітньої роботи; 

- вплив сім’ї на середовище дитини; 

- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО; 

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

Робота з реалізації мовного законодавства.  

Одним з неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна 

культура, що найліпше засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту 

людини. Навчання у школі здійснюється державною мовою. Розширення 

мовного простору відбулося за рахунок введення поглибленого вивчення 

рідної мови у 8-В кл., 9-В кл. та філологічного профілю в 10-А та 11-А 

класах. При вивченні української та англійської мов у класах із 

наповнюваністю більше 27 учнів запроваджено поділ класу на групи.  

Важливою складовою навчально-виховного процесу є позакласна робота 

з української мови та літератури, яка формує пізнавальний процес до 

предмета, допомагає розкрити учням красу й багатство української мови, її 

роль у формуванні особисті й розвиткові держави. 

Упродовж 2017-2018 н.р. року було проведено такі літературно-

мистецькі заходи: 

- Всеукраїнський конкурс учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати 

мої”, присвячений Шевченківським дням (січень); 

- огляд-конкурс читців-декламаторів та юних поетів “Живи, Кобзарю, в 

пам'яті людській” (березень); 

- міський конкурс «Поліські пересмішники»; 

-Всеукраїнському конкурс учнівської творчості, номінації «Література», 

«Юний поет»; 

-Всеукраїнський конкурс дітей та учнівської молоді «За нашу свободу», 

розділ «Авторські поезії». 

На виконання розділу „Ціннісне ставлення до суспільства і держави” 

значна увага приділяється вихованню почуття любові до України, її 

символів, рідної мови та слова. 

Інформатизація НВП. 

У школі обладнано та підключено до мережі Інтернет кабінети адміністрації 

школи, всі кафедри та 3 кабінети з навчальними комп’ютерними 

комплексами (кабінети інформатики). Також функціонує лінгафонний 



кабінет для вивчення іноземної мови в складі якого 15+1 персональний 

комп’ютер зі спеціалізованим програмним забезпеченням «Діалог 

NIBELUNG». Дана програма використовується також в якості мережевої 

програми подачі навчального матеріалу та контролю навчально-виховного 

процесу. 

Кожна кафедра забезпечена мультимедійним обладнанням (ноутбук, 

комп’ютер, проектор, плазмовий телевізор). Для підтримки та всебічного 

забезпечення навчально-виховного процесу в нашому закладі на 

сьогоднішній день налічується:  

- ПК для навчання (кафедри та навчальні кабінети) – 96 (в т.ч. 27 ноутбуків);  

- ПК для адміністративної роботи – 9; 

- Принтерів –26, сканерів – 3 (не враховуючи сканери у БФП), проекторів –

14, активаторів – 2, мультимедійні дошки – 7, LCD - телевізори – 21.  

Педагоги школи мають можливість ефективно використовувати 

комп’ютеризовані предметні кабінети у навчальному процесі, організовувати 

проектну діяльність учнів, забезпечувати їм інформаційну підтримку під час 

підготовки творчих робіт. Також протягом навчального року активно 

використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних 

тижнів та різноманітних інтелектуальних і творчих конкурсів. Всі позакласні 

заходи проводилися із використанням комп’ютерних презентацій. 

Отже, застосування нових інформаційних і мультимедійних технологій в 

освітньому процесі школи, зокрема сучасних електронних навчальних 

матеріалів, поряд із традиційними дає змогу підвищити його ефективність, 

сприяє вдосконаленню професійної майстерності педагога та розвитку 

компетентної особистості учня. 

Сучасний навчальний заклад поряд з основним призначенням – навчати 

та виховувати дітей повинен бути осередком інформації, яка зацікавлює 

громадськість, батьків учнів, педагогів та школярів. Створення сайту є 

важливим чинником відкритого інформаційного простору школи,  який дає 

змогу презентувати школу, розміщувати свої напрацювання, шкільні новини. 

З цією метою створений та працює Web-сайт школи, який упродовж 

навчального року поповнюється відповідною інформацією. 

Також працює електронна пошта. 

В школі впроваджена Інформаційна система управління освітою (ІСУО), 

що дало можливість створити Єдину державну базу з питань освіти (ЄДБО). 

 Методична робота з педагогічними кадрами.  

У 2017-2018 н.р. методична робота у Вараській загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів №1 була підпорядкована нормативно-правовій базі і була 

спрямована на поступальну реалізацію Концепції «Нової української школи», 

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

освіту»,  Державних стандартів освіти, національного та військово-

патріотичного виховання. Основними завданнями методичної роботи було 

виявлення і підтримка творчої праці педагогів, підвищення їх фахової 

майстерності, активізації інноваційної діяльності, оптимізації форм і методів 

роботи з педагогічними кадрами, популяризації методичних надбань. 



Педагогічна рада відіграє провідну роль у колективному управлінні 

освітнім процесом у школі. Вона є ефективним засобом управління та 

мобілізує зусилля педагогічного колективу на виконання освітньої місії 

школи, підвищення якості навчального процесу й професіоналізму вчителів, 

розвиток їх індивідуальності. На своїх засіданнях розглядає найважливіші 

питання і насамперед питання і теми (проблеми), над яким педагогічний 

колектив працює поглиблено. У 2017-2018 н.р. відбулося 7 засідань 

педагогічної ради.  

Також протягом навчального року проходили наради при директорові, 

на яких розглядалися питання, що стосуються освітнього процесу, 

господарчої діяльності школи, питання організації харчування в школі.  

Відповідно до річного плану роботи школи упродовж 2017-2018 н.р. 

вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з таких 

навчальних дисциплін: географії, економіки, англійської мови, математики, 

Захисту Вітчизни. В рамках вивчення стану викладання цих предметів 

адміністрацією школи були проведені контрольні роботи серед учнів 5-11-х 

класів, видані підсумкові накази по школі про рівень знань учнів з цих 

предметів.  

Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної 

майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою:  

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;  

- курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;  

- участь у конкурсах професійної майстерності;  

- школа молодого спеціаліста, наставництво;  

- самоосвіта та атестація педагогів;  

- вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду;  

- публікації власних доробок;  

- участь у міській та обласній виставках-презентаціях педагогічних ідей та 

технологій.  

На першому засіданні МР школи були затверджені плани їхньої роботи, 

методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання упродовж 

2017-2018 н.р. Робота об’єднань була спрямована на удосконалення 

методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення 

методики проведення сучасного уроку. Кожне з методичних об’єднань 

провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами на 

основі річного плану роботи школи.  

Аналіз підсумків діяльності школи за 2017-2018 навчальний рік показує, 

що методична рада, методичні підрозділи і педколектив школи, в цілому, у 

процесі своєї діяльності реалізував мету та завдання, поставлені на початку 

навчального року.  

Упродовж 2017-2018 н.р. методична робота у навчальному закладі була 

спрямована на реалізацію проблеми школи ”Шляхи підвищення навчальних 

досягнень учнів”, теоретичне та практичне опрацювання якої принесли цілий 



ряд позитивних зрушень у методичній роботі та  увінчалася високими 

показниками у роботі членів педагогічного колективу Питання методичної 

роботи педагогічного колективу школи протягом минулого навчального року 

обговорювалися на засіданнях методичної та педагогічної рад школи. 

 Реалізації науково-методичної теми школи була підпорядкована робота 

методичних об’єднань. Проблемні теми методичних об’єднань та вчителів 

тісно пов’язані з науково-методичною темою школи. Діяльність методичних 

об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, 

фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроків. 

Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких 

обговорювались як організаційні питання, так і науково-методичні питання. 

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі 

є проведення предметних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, 

спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з 

предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять 

цікаві заходи та інноваційні технології до освітнього процесу, 

удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.  

Протягом навчального року всіма методичними об’єднаннями були 

проведені предметні тижні з усіх навчальних дисциплін: англійської мови,  

географії, хімії, біології, суспільних дисциплін, тиждень української 

словесності, тиждень, присвячений Шевченківським дням, фізики, 

інформатики, трудового навчання, тиждень початкової школи  під час яких 

організовувались конкурси, вікторини, виставки учнівських робіт, учні 

знайомились з науково-популярною літературою, розширюючи свої знання з 

даного предмета. Матеріали про проведену роботу протягом навчального 

року висвітлювалися на шкільному сайті та узагальнювались наказами по 

школі.  

На останньому засіданні кожне методичне об’єднання ретельно 

проаналізувало свою діяльність,  визначило пріоритети в методичній роботі 

свого підрозділу на наступний навчальний рік, зокрема: це посилена увага 

роботі з обдарованими  учнями, поширення передового педагогічного 

досвіду через публікації в фаховій виданнях, узагальнення досвіду в 

професійний портфоліо вчителя-предметника тощо. 

Аналіз роботи методичного формування класних керівників свідчить про 

те, що науково-теоретичний та методичний рівень класних керівників 

підвищився, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, 

що сприяло пошуку ефективних форм і методів виховання школярів. Але 

маємо проблеми з вихованням морально-етичних норм в учнів середньої 

ланки. Слід підвищити якість підготовки та проведення виховних годин, 

особливо з питань правової освіти підлітків. 

Успішно продовжував свою роботу науково-педагогічний проект  

“Інтелект України” у 4-А класі (вчитель Романюк О.М.), у 3-А класі (вчитель 

Кошмак Н.П.), у 2-А класі (вчитель Мельник Н.С.) та у 1-А класі (вчитель 

Басюк Л.А.). Методичне об’єднання вчителів, які працюють у даному 

науково-педагогічному проекті, провело 5 засідань, на яких вчителі 



обговорювали проблеми стрімкої зміни вимог до сучасного уроку у проекті 

та визначали основні напрями фахового розвитку у цьому питанні. 

Також вчителі початкової школи продовжили роботу в Міжнародному 

екологічному проекті "Освіта для сталого розвитку. “Щаслива планета”".  

Уже чотири роки поспіль учителі початкових класів співпрацюють із 

компанією «Нестле Україна» в рамках соціальної ініціативи «Nestle Здорові 

діти» за програмою «Абетка харчування». Програма «Абетка харчування» 

спрямована на формування культури харчування у дітей 1-4-х класів та 

розуміння важливості якісного харчування, як основи збереження та 

зміцнення здоров’я, на формування здорового способу життя.  

Методичною інновацією цього навчального року стала участь 

навчального закладу у діяльності лабораторії освітніх технологій РОІППО з 

реалізації дослідно-експериментальної роботи за темою «Компетентнісно 

зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті нової української 

школи» і відповідно до наказу РОДА управління освіти і науки від 27.11.2017 

№536 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального 

рівня  з теми «Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в 

контексті нової української школи» школі надано статус експериментального 

навчального закладу регіонального рівня із визначеної теми. Для цієї роботи 

у школі було створено творчу лабораторію, учасники якої взяли участь у 

роботі двох засідань лабораторії освітніх технологій РОІППО.   

15 листопада з метою ознайомлення батьків із умовами навчання у 

школі, особливістю організації навчально-виховного процесу у початковій 

школі відбувся День відкритих дверей для батьків майбутніх 

першокласників. 

 Протягом року здійснювалося консультування учнів з питань 

профорієнтації,  були організовані зустрічі з представниками Центру 

зайнятості. Постійно оновлювалася інформація в психолого-педагогічному та 

профорієнтаційному куточках.   

Всю роботу з дітьми у школі було спрямовано на збереження здоров’я, 

емоційного благополуччя, розвиток індивідуальності кожної дитини. 

Оскільки перехід на нову якісну освіту сьогодні тісно пов’язаний з 

новими способами зберігання інформації, у школі використовується  

комп’ютерна техніка, мережа Інтернет під час проведення уроків з різних 

предметів. Упродовж 2017-2018 н.р. на засіданнях методичних об’єднань 

проводились практичні заняття по роботі з комп’ютером, які значно 

підвищили професійний рівень педагогів школи. 

З метою стимулювання активної участі вчителів у становленні та 

розвитку національної системи освіти, популяризації кращих педагогічних 

здобутків і професійної майстерності є участь педагогів школи у професійних 

конкурсах, зокрема у конкурсі  “Учитель року-2018”. У номінації “Фізика” 

абсолютним переможцем на міському та обласному рівнях стала Сидорчик 

К.М. – вчитель фізики та астрономії. У ІІІ (фінальному) турі даного Конкурсу 

Сидорчик К.М. виборола ІІІ призове місце. Нагороджена Грамотою 

Верховної Ради України. 



На жаль, жоден вчитель школи не взяв участі у конкурсі-ярмарку 

педагогічної творчості, що говорить про несерйозне відношення педагогів до 

даної форми методичної роботи.    

Протягом 2017-2018 н.р. педагоги школи продовжували ділитися своїми  

напрацюваннями, педагогічним досвідом, на педагогічному Форумі «Урок»  

у журналі ”Відкритий урок: розробки, технології, досвід”. У навчальному в 

каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід».  були опубліковані 

матеріали уроків: вчителя англійської мови Гаврилової Л. В. (Розробка 

заходу для учнів 8-9 класів «Легенди світової музики. Бітлз»). 

У березні 2018 року на сайті ТОВ «Освітній проект «На урок» був 

опублікований авторський матеріал вчителя української мови та літератури 

Максімової О.А.: Розробка виховного заходу для учнів 5-го класу. «Люби 

рідну мову!». За поповнення бібліотеки проекту «На урок» авторськими 

розробками Оксана Анатоліївна була нагороджена Подякою. Також протягом 

навчального року Максімова О.А. була активним учасником вебінарів, які 

проводило ТОВ «Освітній проект «На урок» з тем: «STEAM – драйвер 

розвитку в учнів ключових компетентностей і навичок XXІ століття», 

«Інструменти для розвитку критичного і креативного розвитку дітей», 

«Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за 

допомогою інтернет-сервісів», «Кейс-технологія як форма інтерактивного 

навчання молодших школярів в умовах НУШ», «Реалізація компетентнісно-

інтегрованого підходу на уроках основної та старшої школи у фокусі НУШ», 

«Електронні освітні ігрові ресурси-нові можливості для інклюзивної освіти», 

«QR-коди в освітній діяльності-перший крок у доповнену реальність», 

«Основні принципи медіа грамотності – важливої компетентності сучасного 

вчителя». У листопаді 2017 р. брала участь у Всеукраїнському Інтернет-

марафоні «Інноваційні технології та методики освіти» та була учасником 

вебінару з теми «Технології Web-2.0 та інтернет-сервіси для педагога, їх 

місце в сучасному уроці».  

У фаховому журналі з української мови та літератури «Дивослово» ( 

№12 2017р.) у розділі «Методика викладання мови і літератури» було 

опубліковано два плани-конспекти уроків вчителя української мови і 

літератури Тєтєнєвої Ж.В.: Основні типи підрядних речень (9 клас із 

поглибленим вивченням української мови і літератури); григір Тютюнник, 

«Климко». Морально-етичні уроки доброти,чуйності, турботи про рідних (7 

клас). 

В січні 2018р. вчителі української мови і літератури брали участь у 

міському семінарі за участю завідувача кабінету ЗНО та моніторингу якості 

освіти Рівненського ОІППО І.Опольського з теми «ЗНО-2018 з української 

мови і літератури: шляхи вдосконалення підготовки учнів до тестових 

випробувань»; у міському семінарі з теми «Використання новітніх освітніх 

технологій в діяльності вчителя української мови і літератури-шлях до 

осучаснення процесу навчання».  

Вчителі кафедри суспільних дисциплін протягом 2017-2018н.р. брали 

участь у міських семінарах – практикумах: «Методична робота – шляхи 



професійного вдосконалення», «Компетентність учнів, як результат 

навчальної діяльності», семінарі, приуроченому проведенню Всеукраїнської 

олімпіади «Юні знавці Біблії – 2018 р.». 

27.03.2018р. вчителі інформатики брали участь у міському семінарі-

практикумі вчителів інформатики з теми «Формування предметних та 

ключових компетентностей через діяльнісний підхід у навчанні». Також були 

активними учасниками всіх вебінарів, які проводились протягом навчального 

року. Мамчич М.С. брала участь у міській серпневій конференції з теми 

«Формування інформаційно-цифрової компетентності учня засобами ІКТ». 

Лесь Н.С. взяла участь у конференції з теми «Нова українська школа – реалії 

та перспективи».  

Активними учасниками вебінарів з тем: «Developing  listening skills» 

(10.10 2017), «Winter projects with National Geographic Learning» (21.12.2017), 

«Close-up for Ukraine» (29.11.2017), «Critical thinking in English classes» 

(26.04.2018), «Using Smart Junior in Primary School» (17.05.2018), «8 Benefits 

of Using Quick Minds in the New Ukrainian School» (18.05.2018), «Ideas for 

Summer Camps from National Geographic Learning» (31.05.2018) були вчителі  

англійської мови  Гаврилова Л. В., Огородник Н. А., Липовська Л. П.,  Делех 

О.М.  

Вчителем образотворчого мистецтва Лавренчук О. С. було проведено 

два майстер-класи «Декупаж великодніх яєць» та «Квіти з гофрованого 

паперу». 

Також учні під керівництвом цього вчителя взяли участь у 8- ми міських та 

одному міжнародному конкурсах малюнків («Зірки на сцену», «Україна 

моя», «Охорона праці очима дітей»,  «Об’єднаймося ж, брати мої», «За нашу 

свободу», «Я маю право», «Енергоатом – з чистою енергією в майбутнє»). 

Окремої уваги заслуговує гурток “Hand Made” художньо-естетичного 

напрямку під керівництвом Лавренчук О. С., який проводився на основі 

авторської програми з декоративно-прикладного мистецтва початкового 

рівня, перший рік навчання. На протязі року гуртківці проявили себе 

активно, творчо, організовано. Було проведено всі заплановані заняття, 

виконано багато творчих робіт. Дітям було запропоновано попрацювати в 

різних напрямках, відповідно до тематичних розділів програми: основи 

образотворчої грамоти, ліплення з пластичних матеріалів, паперопластика, 

писанкарство та сучасні види декоративно-прикладного мистецтва (декупаж, 

канзаші, різьблення по милу). 

29.03.18 р. вчителі математики Охремова Т.І., Шатковська О.М., 

Степанюк О.В., Якимець К.І. брали участь у міському семінарі з теми 

«Урізноманітнення форм навчання в контексті вивчення математики». 

Соболєва Л.В. взяла участь в семінарі інклюзивного навчання. Члени 

методичного об’єднання математики також були активними учасниками 

вебінарів з тем: «SREM-драйвер розвитку в учнів ключових компетентностей 

і навичок майбутнього», «Інформаційно-комп’ютерні системи у процесі 



управління НУШ: можливості мережі»; брали участь у тренінгу з теми 

«Перевернуте навчання». 

15.12.2017 на базі НВК-12 у м. Рівне проведено науково-практичний 

семінар для директорів та заступників директорів навчальних закладів 

Рівненської області з теми "Реалізація концепції "Нова українська школа" в 

науково-педагогічному проекті "Інтелект України" за участю Середи Н.А., 

директора школи, Огородник Н.А. та Бондар Н.І., заступників директора 

школи.   

26 жовтня 2017 р. на базі школи за участю представників-методистів 

Рівненської Малої Академії Наук відбувся інформаційно-методичний семінар 

з теми «Організація науково-методичної роботи з педагогами та їх 

вихованцями в системі Малої академії наук України», де учасники семінару 

отримали допомогу в написанні науково-дослідницьких робіт.  

1 грудня 2017р.  на базі школи відбувся міський семінар для вчителів 

англійської мови, які викладають у початкових класах. Було проведено 

круглий стіл на тему «Роль вчителя у впровадженні інновацій  на уроці 

англійської мови». Учитель Вараської загальноосвітньої школи №1 

О.Грищеня розповіла  присутнім про особливості та переваги використання 

на уроках англійської мови підручників видавництва «Oxford University 

Press». 

На практичній частині семінару С.Нікітчук, учитель англійсько мови у 

початкових класах,  поділилася досвідом своєї роботи, показавши урок у 1-А 

класі та поділилася досвідом з позакласної роботи з учнями під час 

проведення предметних тижнів  та літніх мовних таборів.  

     У травні-червні 2018 року на базі школи Тренінговим центром 

«Сертифіковані українські технології освіти» було проведено два семінари-

тренінги для освітян міста по підготовці до нового освітнього простору: у 

травні з теми «Classroom Manegment: Ефективне використання освітнього 

простору», у червні з теми «Змішане навчання: від теорії до практики. 

Використання освітньої мнемотехніки на уроках природничо-математичного 

циклу. Практичний аспект». Педагогічні працівники школи отримали 

Сертифікати учасника тренінгових занять із зазначених тем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

У березні 2018 року на базі навчального закладу за участю працівників 

РОІППО був проведений спеціалізований тренінг для працівників освітньої 

сфери області з теми «Інклюзивний простір. Практичні кроки». 

У червні 2018р. у м. Рівне проводився тренінг з теми «Цифрове 

громадянство та безпека». Тренінг проводила компанія Google за сприяння 

Міністерства освіти і науки України. Вчителі інформатики Мамчич М.С., 

Лесь Н.С., Грушевська Т.В., вчитель фізики та астрономії Сидорчик К.М. та 

вчитель біології Думицька Ю.Л. брали участь у тренінгу і отримали 

Сертифікат учасника.  

За особистий внесок у забезпечення навчально-виховного процесу, 

сумлінну працю в освітній галузі, професіоналізм, відданість справі, 

сприяння розвитку учнівської творчості, значний внесок у розвиток освіти 



міста та науки вчитель хімії Волочнюк М.М. була нагороджена грамотою від 

народного депутата В.Яніцкого.  

 Основний критерій визначення ефективності методичної роботи - 

результативність освітнього процесу. 

 Протягом  навчального року проводився  моніторинг навчальних 

досягнень учнів з предметів, які вивчалися поглиблено. Це дало можливість 

відслідкувати рівень знань, проаналізувати стан досягнень по класах з даних 

предметів, провести корекційну роботу зі слабовстигаючими учнями, надати їм 

педагогічну допомогу й підвищити рівень їхніх знань. 

Робота з обдарованими дітьми.  

Метою системи роботи з обдарованими дітьми у школі є створення 

сприятливих умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу 

талановитих учнів, стимулювання творчого самовдосконалення дітей, 

залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, 

підвищення статусу обдарованих школярів та їх наставників. Педагогічний 

колектив школи упродовж навчального року здійснював роботу для 

забезпечення результативності освітнього процесу, оволодіння учнями 

базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, які були спрямовані 

на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини та створення умов для 

самореалізації особистості у сучасному суспільстві. 

Для цього у школі було впроваджено допрофільну підготовку та 

профільне навчання, покращено матеріально-технічу базу та науково-

методичне забезпечення освітнього процесу, удосконалено цільову систему 

позакласної роботи; працювала співтворчість учителя і школяра на науково-

дослідницькій основі; мала місце висока ефектність уроку; запровадження 

нових педагогічних та інформаційних технологій; співпраця з батьками, 

громадськістю; проводився постійний психологічний супровід розвитку 

креативності; індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами; 

стимулювання творчого потенціалу учнів.  
Результатом такої роботи стали успішні виступи учнів у 

найпоширеніших інтелектуальних змаганнях - всеукраїнських учнівських 

олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт членів МАН, які 

для багатьох учнів є першим кроком у науку. Вони стають дієвим засобом 

формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, 

поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської 

молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального 

потенціалу нації.  

 Робота по виявленню обдарованих дітей на ранньому етапі проводиться 

у початковій школі. Саме вчителі початкових класів формують потребу 

самовдосконалення особистості. У 2017-2018н.р. вихованець початкової 

школи Власюк Олександр (4-В кл., вчитель Новак С.М.) виборов І місце та 

Каракай Анастасія (4-Гкл., вчитель Вайсер С.М.) посіла ІІ місце у ІІ 

(міському) етапі олімпіади «Юне обдарування» з математики. На жаль, в 

обласному етапі олімпіади «Юне обдарування» учні школи не вибороли 

жодного призового місця.  



У міському конкурсі читців-гумористів «Пересмішники» Євстратов 

Радій, учень     4 - Д класу (вчитель Макоєдов О.Б.)  став найкращим у своїй 

віковій категорії, посівши І м.  

У конкурсі написанні дослідницько - експериментальних робіт із 

природознавства «Юний дослідник – 2018р.» на міському рівні школа має 4 – 

(ІІ) місця, два з яких вибороли учні 4-х класів у номінації «Тваринний світ» 

Сташок Максим (4-Д кл., вчитель Макоєдов О.Б.) та Вепрецький Олександр 

(4-Г кл., вчитель Вайсер С.П.).  

Учні 5-А класу Кірченко Анастасія та Волочнюк Ярослав у номінації 

«Охорона здоров’я» (вчитель Думицька Ю.Л.) посіли також ІІ призове місце.  

В обласному етапі конкурсу «Юний дослідник» Кірченко Анастасія 

виборола ІІІ призове місце. 

Отже, результативність учнів початкової школи в інтелектуальних та 

творчих змаганнях у 2017-2018 н.р., на жаль, не є високою. 

Одним із результативних шляхів роботи з обдарованими учнями є 

організація та проведення предметних олімпіад. Переможцями ІІ етапу 

предметних олімпіад стали 85 учнів школи, виборовши 22 - Ім., 26 – ІІ м., 27 

– ІІІ м.  

Найбільшу кількість призових місць у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін здобули: 

- Сєров Іван (10-Б кл.) - 8 (І-1, ІІ-3, ІІІ- 4); 

- Лобанов Данило (8-Акл.) – 6 (І-4, ІІ-1, ІІІ-1); 

- Дулько Діана (9-Бкл.) – 5 (І-1, ІІ-1, ІІІ-3);   

- Липовський Іларій (8-А кл.) – 5 (ІІ-2, ІІІ-3); 

- Василишин Євгеній (10-Б кл.) – 5 (І-2, ІІ-1, ІІІ-2); 

- Щур Софія (9-Б кл.) – 4 (ІІ-3, ІІІ-1); 

- Бойко Владислав (8-Б кл.) – 3 (І-2, ІІ-1); 

- Шатковська Діана (10-Б кл.) – 3 (І-2, ІІ-1); 

- Артемчук Володимир (10-Б кл.) -3 (І-2, ІІІ-1); 

- Волочнюк Мілана (11-Б кл.) – 3 (І-1, ІІІ-2); 

- Гусейнов Олександр (8-А кл.) – 3 (ІІІ-3).  

Варто відмітити ученицю 7-А класу Панченко Зою, яка виборола 2 (І-х) місця 

з математики та фізики. 

Найбільшу кількість переможців ІІ етапу предметних олімпіад 

підготували: вчитель інформатики Мамчич М.С. – 13, вчитель фізики та 

астрономії Сидорчик К.М. – 10, вчителі хімії Волочнюк М.М. – 8, Гоштук 

Р.П. – 6, вчитель української мови та літератури Тєтєнєва Ж.В. – 5, вчитель 

географії Колодій Л.А., вчитель математики Івасюк Г.Є. та вчитель 

інформатики Грушевська Т.В. по 4 переможці. 

Для участі у ІІІ (обласному) етапі предметних олімпіад було сформовано 

команду учнів школи із 29 переможців міського етапу, які здобули 26 

призових місць (І-4, ІІ-10, ІІІ-12).  

Результати обласного рівня Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін: 

Хімія - Лобанов Данило (8-Акл.) – І м. (вчитель Гоштук Р.П.); 



Дулько Діана (9-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Гоштук Р.П.); 

Бойко Владислав (8-Бкл.) – ІІІ м. (вчитель Волочнюк М.М.); 

Волочнюк Мілана (11-Бкл.) – ІІІ м. (вчитель Волочнюк М.М.). 

Фізика – Лобанов Данило (8-Акл.) – І м. (вчитель Сидорчик К.М.); 

Липовський Іларій (8-Акл.) – ІІ м. (вчитель Сидорчик К.М.); 

Сєров Іван (10-Бкл.) – ІІІ м. (вчитель Сидорчик К.М.). 

Астрономія - Сєров Іван (10-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Сидорчик К.М.). 

Математика - Лобанов Данило (8-Акл.) – І м. (вчитель Івасюк Г.Є.); 

Сєров Іван (10-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Юсина Н.І.); 

Панченко Зоя (7-Акл.) – ІІІ м. (вчитель Соболєва Л.В.). 

Інформатика - Лобанов Данило (8-Акл.) – І м. (вчитель Мамчич М.С.); 

Сєров Іван (10-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Мамчич М.С.); 

Васін Максим (10-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Мамчич М.С.); 

Артемчук Володимир (10-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Мамчич М.С.); 

Василишин Євгеній (10-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Мамчич М.С.). 

Інформаційні Технології - Сєров Іван (10-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Мамчич М.С.); 

Васін Максим (10-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Мамчич М.С.); 

Бойко Владислав (8-Бкл.) – ІІІ м. (вчитель Мамчич М.С.); 

Артемчук Володимир (10-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Мамчич М.С.); 

Василишин Євгеній (10-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Мамчич М.С.). 

Біологія - Сєров Іван (10-Бкл.) – ІІ м. (вчитель Середа Н.А.). 

Історія - Бойко Владислав (8-Бкл.) – ІІІ м. (вчитель Жуковський В.Б.); 

Пашко Назар (11-Акл.) – ІІІ м. (вчитель Комар Н.М.). 

Англійська мова – Шатковська Діана (10-Бкл.) – ІІІ м. (вчитель Єржикевич 

Л.Ю.). 

Географія – Талах Владислав (9-Бкл.) – ІІІ м. (вчитель Колодій Л.А.). 

Лобанов Данило, учень 8-А класу, абсолютний переможець чотирьох 

предметних олімпіад став учасником ІV  (всеукраїнського) етапу олімпіади з 

математики. Варто зазначити, що результативність учнів у ІІІ (обласному) 

етапі предметних олімпіад у 2017-2018 н.р. була набагато вищою за всі 

попередні роки.   

Варто зазначити, що найбільшу кількість призових місць на обласному 

рівні здобув учень 10-Б класу Сєров Іван - 8 (І-1, ІІ-5, ІІІ-2). Лобанов Данило 

(8-Акл.) виборов 4 – І-х місця у предметних олімпіадах, Василишин Євгеній 

(10-Бкл.) – 3 (ІІ м.), Васін Максим (10-Бкл.) – 3 (ІІ-2, ІІІ-1), Бойко Владислав 

(8-Бкл.) – 3 (ІІІ м.), Артемчук Володимир (10-Бкл.) – 2 (ІІ м.).  

З метою залучення обдарованої молоді до наукових досліджень та 

створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному 

суспільстві щороку проводиться Всеукраїнський конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Цьогоріч у І 

(міському) етапі взяло участь 14 учнів школи, виборовши 14 призових місць 

(І-10, ІІ-3, ІІІ- 1) у різних секціях 9-ти відділень. 

У ІІ (обласному) етапі Конкурсу Сєров Іван, учень 10-Б класу, (вчитель 

Сидорчик К.М.) посів ІІІ місце серед юних науковців області.  



Найбільше переможців обласного рівня підготувала вчитель 

інформатики Мамчич Мирослав Сергіївна -10 і Сидорчик Катерина 

Михайлівна – 5. 

За сприяння розвитку учнівської творчості та значний внесок у 

підготовку переможців обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Подякою управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації  нагороджено вчителя фізики та астрономії Сидорчик К.М., 

вчителів хімії Волочнюк М.М. та Гоштук Р.П., вчителів математики Івасюк 

Г.Є., Юсину Н.І., та Соболєву Л.В., вчителя біології Середу Н.А., вчителів 

інформатики Мамчич М.С. та Грушевську Т.В., вчителя історії Комар Н.М., 

вчителя географії Колодій Л.А., вчителя англійської мови Єржикевич Л.Ю.  

Аналізуючи виступи учнів школи на міському та обласному рівнях, 

можна зробити висновок, що найбільшу кількість призових місць на всіх 

етапах предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН та інших інтелектуальних конкурсів здобули учні 8-А класу з 

поглибленими вивченням математики, 8-Б класу з поглибленим вивченням 

математики та інформатики,  9-Б класу з поглибленим вивченням фізики і 

математики, учні 10-Б класу математичного профілю, що переконливо 

свідчить про доцільність виділення додаткових годин з варіативної складової 

навчального плану на додаткове вивчення окремих предметів       

У Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика на міському 

рівні учні школи посіли 3 перших місця: Савчук Поліна (5-В кл., вчитель 

Мельник С.С.), Оштук Юлія (9-В кл., вчитель Тетєнєва Ж.В.), Корнійчук 

Юлія (10-А кл., вчитель Максімова О.А.).  

У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка 6 учнів стали переможцями міського 

етапу (І-3, ІІ-1, ІІІ-2), а саме: Савчук Поліна (5-В кл., вчителі Мельник С.С. та 

Мельник О.М.) - Ім., Оштук Алла (8-Б кл., вчитель Хомич Н.І.) - І м., Дулько 

Діана (9-Бкл., вчителі Тєтєнєва Ж.В. та Максімова О.А.) – І м., Петрук 

Оксана (7-Г кл., вчитель Ковалишина В.С.) – ІІ м., Матвіюк Софія (6-Акл., 

вчитель Мельник С.С.), Дейнеко Катерина (11-Б кл., вчитель Тєтєнєва Ж.В.) 

– ІІІ м. На жаль, у цих двох конкурсах в обласному етапі наші учні не 

вибороли жодного призового місця. 

Котрий рік поспіль у м. Рівне проводиться обласний  конкурс  учнівської 

молоді з Інформаційних технологій. Команда учнів 10-Б класу під 

керівництвом вчителя інформатики Мамчич М.С. показала прекрасні 

результати:  Сєров Іван - І м. у номінації «Програмування», Васін Максим - 

ІІІ м. у номінації «Офіс-менеджмент» та Василишин Євгеній у номінації 

«Web-дизайн» посів ІІІ м. 

Щороку учнів школи беруть участь у конкурсі написання рефератів у 

рамках Малих Курчатовських читань на тему «Ядерна енергія та світ». В 

цьому конкурсі учень 10-Б класу Сєров Іван посів І місце, номінацію «Приз 

глядацьких симпатій» виборола учениця 9-Б класу Ушко Ангеліна (вчитель 

фізики Сидорчик К.М.).     



У міському брейн-ринзі з фізики «Ядерна енергія та світ». Команда 

школи учнів 10-Б класу виборола ІІ командне місце; Шатковська Діана 

отримала «Приз глядацьких симпатій» як найактивніший учасник конкурсу, 

яка дала найбільшу кількість правильних відповідей. Керівником команди є 

вчитель фізики Сидорчик К.М. 

Олімпіади, різноманітні творчі конкурси свідчать про високі 

інтелектуальні можливості, творчий, нестандартний підхід до розв’язання 

поставлених завдань, а виховна робота виявляє артистичні здібності, рівень 

сформованості загальнолюдських цінностей. 

У міському огляді-конкурсі читців-декламаторів, юних поетів «Живи, 

Кобзарю, в пам’яті людській» серед учнів загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів учениця 9-А класу Мельник Оксана (вчитель Мельник 

О.М.) виборола ІІ місце і учениця 5-В класу Киричик Софія (вчитель 

Мельник О.М.) посіла ІІІ місце. 

У XVІІ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості у номінації 

«Література» Стасюк Софія (8-Бкл.) посіла ІІІ місце (вчитель Хомич Н.І.) у 

номінації «Історія України і державотворення» Дячук Світлана і Саврук 

Катерина (10-Гкл.) вибороли І місце (вчитель Савич І.М.), у номінації 

«Образотворче мистецтво» Савчук Анастасія (7-Гкл.) - ІІІ м. (вчитель 

Лавренчук О.С.), у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» Кухарець 

Марія (6-Вкл.) – ІІ м. (вчитель Демидюк З.С.). 

У міському конкурсі плакатів «Скажемо СНІДу – НІ!» дві учениці 11-В 

класу Деркач Вікторія та Поліщук Алла (вчитель Єсик О.В.) посіли ІІ місце. 

Також учні школи показали хороші знання і результати у багатьох інших 

міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських творчих конкурсах. Окрім 

того, протягом 2017/18 н.р. учні школи брали участь та посідали призові 

місця у предметних конкурсах, турнірах, змаганнях: у конкурсах “Кенгуру”, 

“Левеня”, “Колосок”, “Гринвіч”, “Бобер” та ін.  Учні школи брали участь у  

Міжнародній природничій грі «Геліантус-2018». Бойко Владислав (8-Б кл.) 

одержав диплом ІІІ ступеня, 9 учнів – грамоти з предметів (координатор гри 

у школі Гоштук Р.П.). У Міжнародному освітньому конкурсі «Олімпіс 2018 – 

Весняна сесія» 5 учнів школи стали також переможцями.  

116 учнів 5-11х класів брали участь у Міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру». Відмінні дипломи отримали 23 учасника, добрі – 38 

учасників. 
У Міжнародному конкурсі “Олімпіс 2017 - Осіння сесія” взяли 

участь  56 учнів. За результатами конкурсу учні нашої школи посіли 38-

ме  місце із 764 шкіл України та отримали першість серед шкіл Рівненщини, 

отримавши 162 дипломи (І ступеня - 50, ІІ ступеня - 62, ІІІ ступеня - 50). 

У цьому ж конкурсі “Олімпіс 2018 - Весняна сесія” взяло участь 52 учні 

нашої школи, посівши 23-тє  місце із 722 шкіл України та отримали першість 

серед шкіл Рівненщини, отримавши 176 дипломів. 

У Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерного мислення  

«Бебрас – 2017»  20 учнів отримали відмінні результати, 2 - добрі і 2 учні 

стали учасниками конкурсу. 



П’ятий рік поспіль учні школи беруть участь Всеукраїнському конкурсі 

з англійської мови «Гринвіч».  У 2017-2018н.р. 107 учнів школи змагалися за 

кращого знавця англійської мови. За результатами конкурсу 32 учні 3-11х 

класів було нагороджено золотими сертифікатами, 8 учнів – срібними і 6-

бронзовими.  Решта учнів отримали Сертифікат учасника конкурсу.  

У міському етапі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного 

фестивалю школярів України «Козацький гарт - 2018» команда школи 

«Побратими» була найкращою, виборовши І місце серед команд міста 

(керівник команди  Парейко О.І. ). 

У травні 2018р. проходив міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»). Команда школи у складі учнів 

10-Б класу під керівництвом вчителя Захисту Вітчизни Міцюка В.В. 

виборола І місце. З 31 травня по 3 червня на території Рівненського 

військового полігону та лісового масиву поблизу села Олександрія 

Рівненського району було проведено ІІ (обласний) етап дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Серед 17 команд із всієї 

Рівненщини  команда нашої школи під назвою «Стріла» здобула ІІ місце. 

Важливе місце в навчально-виховному процесі займає спортивно-масова 

робота. У січні місяці проходили змагання з баскетболу в залік Спартакіади 

школярів міста  серед юнаків. Команда юнаків школи посіла ІІ м. (вчитель 

Бабік А.М.). Змагання з баскетболу в залік Спартакіади школярів міста  серед 

дівчат відбулися у лютому, де команда дівчат виборола І місце. (вчитель 

Бабік А.М.). У міському етапі Всеукраїнської  шкільної фут зальної ліги 

серед юнаків команда школи здобула перемогу (І м.) під керівництвом 

вчителя фізичної культури Фалька С.С. У міському етапі Чемпіонату України 

з волейболу серед школярів міста  команда юнаків школи старшої вікової 

групи (вчитель Черепанов В.О.) посіла ІІ м. У березні проходили змагання з 

волейболу в залік Спартакіади школярів міста серед юнаків. ІІ місце у 

здобутку команди школи під керівництвом Черепанова В.О. У квітні місяці 

проходили змагання з легкоатлетичного кросу серед юнаків та дівчат в залік 

Спартакіади школярів.Команда школи (вчитель Бабік А.М.) виборола ІІІ м.  

У міському етапі Всеукраїнських змагань по футболу на призи клубу 

«Шкіряний м’яч» серед хлопчиків 2007-2008 рр.н. – ІІ місце;  

- серед хлопчиків 2006-2007 рр.н. – І місце;    

- серед хлопчиків 2006-2007 рр.н, фінальні змагання - ІІІ місце (вчитель 

Фалько С.С. 

    Також у квітні місяці проходили змагання з легкої атлетики серед юнаків 

та дівчат 2003-2004 років народження в залік міської Спартакіади школярів. І 

місце вибороли команди  юнаків та дівчат під керівництвом вчителів 

фізичної культури Бабіка А.М. та Фалька С.С. 

У змаганнях «Старти надій» серед учнів сьомих класів в залік міської 

Спартакіади школярів команда семикласників школи здобула перемогу (І м. 

вчитель Черепанов В.О.).  

Не менш результативними були досягнення у спортивному житті школи 

і на обласному рівні. У березні місяці проходили обласні змагання з 



баскетболу 3х3 серед дівчат 2000-2001рр.н., де команда школи дівчат 

виборола ІІ місце; серед дівчат 2003 і молодші – ІІІ місце (вчитель Бабік 

А.М.). У травні 2018р. у фінальних змаганнях обласного етапу 

Всеукраїнських змагань по футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед 

хлопчиків 2006-2007 рр.н. команда школи виборола ІІІ м. (вчитель Фалько 

С.С.). В обласних фінальних змаганнях «Старти надій» - ІІ місце (вчитель 

Черепанов В.О.).  

Соціально-психологічна служба.  

Основними напрямками діяльності психологічної служби школи 

протягом року були: контроль за адаптацією 1-А класу до навчання у школі, 

адаптацією п’ятикласників до нових умов навчанняв основній школі, тобто 

перехід учнів з початкової школи до середньої. Це пов’язане із зміною 

класного керівника, з появою нових вчителів, предметів, та ще й збігається з 

віковими змінами - вступом дитини у підлітковий вік. 

Учневі доводиться вирішувати ряд психологічних і організаційних 

проблем, а саме: 

- як не загубитись в просторах школи? 

- як розподілити час на перерві? 

- що робити, коли ображають старшокласники? 

- як впоратись із зростанням кількості уроків, а отже, й домашніх завдань? 

- як налагодити взаємини з різними учителями, пристосуватися до їхніх 

вимог, методів навчання, а можливо й темпераменту? 

- як стати значимою людиною для класного керівника? 

Усе викликає напруження психіки дитини і може призвести до 

перевтоми, високого рівня тривожності, труднощів у соціально - 

психологічній адаптації. 

Протягом року шкільний психолог, соціальний педагог працювали за 

корекційно-розвивальними програмами, які сприяли адаптації дітей першого 

та п’ятого класів. Проводили різноманітні тренінгові заняття спрямовані на 

розвиток комунікативних вмінь, адекватної самооцінки, розвиток уваги, 

пам’яті, сприймання, формування здорового способу життя, розвиток вміння 

долати конфліктні ситуації, формування відповідальної поведінки та інші. 

Проводились профілактичні бесіди, як планові так і за запитом. В результаті  

проведених заходів спостерігалися  позитивні  зміни в поведінці й діяльності 

учнів, психологічному кліматі учнівського середовища, покращилася 

міжособистісна взаємодія серед усіх учасників освітнього процесу. 

Для батьків майбутніх першокласників проводилися Дні відкритих 

дверей, розроблено пам’ятки, як допомогти дитині адаптуватися в перші дні 

в школі. Всю роботу з дітьми у школі було спрямовано на збереження 

здоров’я, емоціонального благополуччя, розвиток індивідуальності кожної 

дитини. 

Протягом року здійснювалося консультування учнів з питань 

профорієнтації, були організовані зустрічі з представниками Центру 

зайнятості. з проблем міжособистісних стосунків та проблем згуртованості 

класу. 



Постійно оновлювалася інформація в психолого-педагогічному та 

профорієнтаційному куточках.   

В основу діяльності психологічної служби школи покладено Положення 

про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти 

України від 03.05.99 № 127 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 02.07.2009р. № 616), Закон України «Про охорону дитинства» та 

інші нормативно-правові документи, що визначають діяльність практичних 

психологів та соціальних педагогів. В умовах сучасної освіти все більше 

актуальності набуває психологічне супроводження освітнього процесу. 

Охорона здоров’я.  

Відповідно до ст.4 ЗУ “Про охорону дитинства” у навчальному закладі 

здійснювалися заходи з метою забезпечення належних умов для охорони 

здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, 

духовного та інтелектуального розвитку дітей: учні регулярно проходили 

медичні обстеження, вакцинації. Медичне обслуговування учнів та 

працівників школи організовано згідно з нормативно-правовими 

документами. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі 

здійснюється медичними працівниками.  

За результатами медичних оглядів робляться відповідні записи до 

медичних карток учнів та за необхідністю вносяться зміни до листків 

здоров’я та наказу про розподіл учнів на групи для занять фізичною 

культурою.  

Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України від 20.07.2009 № 518/674, “Про забезпечення медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах”. 

Основними формами медико-педагогічного контролю в школі є: 

 - медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, 

динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання; 

 - диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в  

підготовчій та спеціальній групах; 

 - оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм 

фізичного виховання; 

 - медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання; 

 - медичний супровід змагань, туристичних походів тощо; 

 - профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; 

 - санітарно-просвітницька робота. 

За результатами медико-педагогічного спостереження у разі 

необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання 

та дозування фізичних навантажень учнів.  

Охоплення учнів гарячим харчуванням.  

Важливим напрямком діяльності з охорони здоров'я дітей була робота з 

організації їхнього харчування. Упродовж 2017-2018 навчального року 



організацію харчування у навчальному закладі проводило ТОВ “ Віртуоз 

ЛТД”.  
Відповідно до рішення Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 року 

№ 497 «Про затвердження міської програми «Харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста Вараша» на 2017 рік  

безкоштовним гарячим харчуванням забезпечені діти-сироти, позбавлені 

батьківського піклування, напівсироти, діти-інваліди І-ІІІ груп, діти 

учасників АТО, діти учасників бойових дій, діти переселенців, (101 учень), 

учні початкових класів (522 учні). Крім того, у групі продовженого дня 

безкоштовним харчуванням користувались 6 учнів, а з оплатою 50% - 9 учнів 

1-2-х класів. Таке ж рішення було прийняте міською радою і на 2018 рік. 

Отже, діти названих вище пільгових категорій харчуватимуться до кінця 

поточного фінансового року. 

В школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: 

працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у 

наявності графік харчування учнів, графік чергування в їдальні працівників 

школи. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані, 

проте потребує повної заміни. Для дітей, які не харчуються у шкільній 

їдальні, у навчальному закладі працює буфет.     

З метою збереження здоров’я дітей, запобігання інфекційних хвороб й 

отруєнь неякісними харчовими продуктами під час навчально-виховного 

процесу класні керівники, учителі основ здоров’я постійно проводять з 

учнями бесіди, виховні години з питань дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог профілактики спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань і 

харчових отруєнь. У закладі з представників батьківського комітету та 

вчителів створено групу контролю за якістю харчування дітей. Медична 

сестра школи, завідувачка їдальнею контролюють стан здоров’я працівників 

їдальні.  

Для недопущення порушень в організації харчування дітей медсестра 

слідкує за заповненням журналу бракеражу продукції та дотриманням 

двотижневого меню, наявністю супровідних документів на продукцію, що 

надходить на харчоблок. Крім того, журнал бракеражу підписується 

черговим адміністратором. 

З учнями та їхніми батьками постійно велася роз’яснювальна робота з 

питань необхідності гарячого харчування у період перебування дітей у школі, 

що покращить стан здоров’я учнів та сприятиме запобіганню захворювань у 

дітей органів шлунково-кишкового тракту.  

Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей 

пільгових категорій.  

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися: 

- дітей, позбавлених батьківського піклування 5; 

- дітей з багатодітних родин – 265; 

- дітей, які знаходяться під опікою – 7; 

- дітей з малозабезпечених родин – 27; 

- діти з особливими потребами– 2; 



- діти, батьки яких перебувають в АТО – 35; 

- діти, які опинилися у складних життєвих потребах – 20; 

- діти напівсироти – 36. 

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. 

Протягом навчального року вчителями  було проведено обстеження 

житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що 

залишилися без батьківського піклування,  складено акти обстеження.  

Усі діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені 

безкоштовним гарячим харчуванням. 

Виховна робота.  

У 2017-2018 навчальному році виховний процес у закладі планувався і 

здійснювався відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»» (наказ 

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

та Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 

2008-2020рр. Основні завдання виховної діяльності закладу були визначені 

Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті», указу Президента України від 

13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», постанови Верховної Ради 

України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та 

вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про 

заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», 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 y загальноосвітніх навчальних 

закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в 

системі освіти». 

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що 

дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках:  

- робота щодо реалізації Програми національного виховання учнівської 

молоді Рівненщини на 2008-2020 роки,  

- робота з профілактики правопорушень та злочинності, робота з 

батьківською громадськістю,  

- робота щодо формування здорового способу життя,  

- трудове виховання,  

- розвиток творчої особистості,  

- соціальний захист дітей, 

-  робота з профілактики дитячого травматизму. 

Колектив виховників працював над реалізацією шкільної проблеми з 

виховної роботи «Створення виховного простору як ресурсу розвитку 

особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання». 



Особлива увага у цьому навчальному році приділялася патріотичному 

вихованню учнів, у зв’язку з чим проводилися уроки мужності, на які 

запрошувалися учасники АТО, військовослужбовці Національної гвардії 

України, організовувались поїздки на полігон вч3045, учні школи долучились 

до загальноміської акції щодо виготовлення маскувальної сітки. 

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і 

держави, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю 

відбувалося через проведення заходів до Дня незалежності України, Дня 

захисника України, Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності та ін. 

Традицією у школі стало проведення тижня військово-патріотичного 

виховання, тижня української писемності та мови, тижня вшанування пам’яті 

Т.Шевченка.  

З метою вшанування пам’яті осіб, які віддали життя за незалежність і 

територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях при 

проведенні антитерористичної операції на сході України, героїв Небесної 

Сотні в школі проведено урок мужності «Символ Гідності та Свободи» 

(Івасюк Г.Є.), виховний захід «Уклонімось низько до землі тим, хто в серці 

буде вічно жити» (Гоштук Р.П., бібліотекарі), під час яких вшановано 

пам’ять земляків Соколенка Андрія, Тарасюка Сергія, Турика Максима. 

Вшановували не лише сучасних героїв, а й тих, які віддали життя, молодість, 

захищаючи Україну у Другій світовій війні. У рамках відзначення Дня 

пам’яті та примирення було проведено урок-реквієм «Сини рідного краю» 

(Брильова Л.В.).  

Мовознавчі турніри «Рідну мову буду знати, берегти і шанувати» 

(Босик О.В.), «Ці веселі звуки й букви» (Мельник О.М.), інтелектуальну 

філологічну гру «Мова калинова» (Пашко Н.М., Мельник С.С.) було 

проведено в рамках відзначення Дня української писемності та мови. 

Учнівський комітет став ініціатором проведення акції «Дивись, слухай, читай 

українське».  

Насиченим заходами був Міжнародний день рідної мови. Так у рамках 

святкування було проведено квест «Слово до слова – зложиться мова» ( вч. 

Пашко Н.М., Мельник С.С.), літературні читання «О слово рідне» 

(бібліотекарі Талах О.В., Лихач Н.П.), конкурс агітаційних листівок 

«Збережемо чистоту рідної мови», флешмоб «Кожна мова неповторна» (вч. 

Мельник О.М.). 

Свою виконавську майстерність учні продемонстрували у конкурсах 

читців-декламаторів «Юні гумористи», «Тарасові думки будуть жити віки» 

та «Її промінь так гордо горить». 

Важливим моментом у виховній роботі є пропагування української 

культури, народних звичаїв та традицій, формування особистості на 

національних та загальнолюдських цінностях. Так, учні 8-В класу провели 

Андріївські вечорниці (Щур О.С.). Змістовним і повчальним видалося 

родинне свято «Чекаємо Миколая» у 2-В класі (Макоєдова А.Д.). Учні, які 

займаються у гуртку «Юний пластун» ( кер-к Соболєва Л.В.), теж святкували 

Андрія та вшановували пам'ять Святого Миколая.  



Перегляд учнями вистав «Тепер ти знову Бог» (кер.Брильова Л.М.), 

«Дванадцять місяців» (кер.Кошмак Н.П.), «Неспляча принцеса» та «Бідна 

Ганнуся»(кер. Мельник О.М.), «Намисто із Здравоярії», участь 

старшокласників у читацькій конференції, присвяченій вивченню творчості 

О.Турянського і його книги «Поза межами болю» (Талах О.В., Урдюк О.М.), 

змагання в інтелектуальній грі «Що ми знаємо про Кобзаря» ( кл. кер-к 

Тєтєнєва Ж.В.) - це заходи, які було спрямовано на вироблення в учнів 

ціннісних орієнтацій до мистецтва.  

Традиційно педагоги-організатори провели у школі свята «Зірки 

шкільного небосхилу», «Свято весни і жіночності» та фестиваль патріотичної 

пісні «Бринить суворо пам’яті струна». Вперше було підготовлено гала-

концерт «Вірні сини Батьківщини» для військовослужбовців Національної 

Гвардії України (вч 3045), з якими заклад співпрацює упродовж кількох 

років.  

Музичний гурт «Світанок» під керівництвом Міцюка В.В. взяв участь у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «ЗлатаФест. Золоті таланти України» і 

виборов ІІ місце у номінації «Вокально-інструментальні ансамблі».  

Активну участь вихованці школи брали у міських заходах, зокрема у 

фестивалі колядок та щедрівок «Ой радуйся земле», в естрадних конкурсах 

«Зірки, на сцену» та «Зіркова хвиля», у святі «Великодні гостини».  

Належною є робота педагогів – виховників щодо організації екскурсій, 

так, цьогоріч учні відвідали визначні духовні та культурні місця Львова, 

Дубно, Острога, Тараканова, Клеваня та Луцька. Мали можливість учні 2-7 

класів відвідати виставку виробів декоративно-ужиткового мистецтва, що 

діяла у центрі дозвілля «Лісова пісня».   

На виконання річного плану роботи школи класними керівниками було 

сплановано виховні заходи, тематичні бесіди за Програмою національного 

виховання учнівської молоді Рівненщини. За звітний період ними проведені 

такі виховні загальношкільні заходи, як: свято «Осінній калейдоскоп» 

(Кузнецова Т.В.), інтелектуальна гра «З Україною в серці» ( Микулінська 

Т.Д.), свято «Книга – велика сила» (Горелова Л.В.), «Твори добро» (Чепурова 

О.М.), «Українські рушники» (Романюк О.М.), «Людина в історії» (Хвалько 

Н.С.) та новорічні свята (Ярута В.І., Середенко І.В., Думицька Ю.Л., Мамчич 

М.С., Брильова Л.М., Гаврилова Л.В.). 

Популяризація здорового способу життя, залучення шкільної молоді до 

проблем збереження та зміцнення власного здоров’я відбувалося через 

залучення учнів до круглого столу «Чи варто берегти себе від ВІЛ/СНІДу?», 

конкурсу плакатів «Ні! - наркоманії та тютюнокурінню»,  які провели вчителі 

ОБЖ Дейнека О.М. та Єсик О.В., через перегляд відеороликів «Насилля – 

глобальна проблема ХХІ ст.», «Цирк метеликів», підготовлених практичним 

психологом, через зустрічі з лікарем-інфекціоністом, представниками 

громадських організацій «Нове життя» та «Муніципальна варта», а також з 

працівниками відділу ювенальної превенції. Заняття гуртка «Пізнай себе» 

були спрямовані на попередження ВІЛ- СНІДу та формування 

відповідального батьківства. 



Систематично класними керівниками, соціально-психологічною 

службою проводиться профілактична робота серед учнів щодо запобігання 

злочинності, правопорушень, бездоглядності, жорстокості, у тому числі з 

учнями, які перебувають на шкільному обліку. Для учнівського врядування 

школи практичний психолог Н.Пашко провела тренінг «Толерантність», у 

процесі якого учні удосконалювали навики вирішення проблеми в правовому 

полі.  

Щомісяця відбувалися засідання ради профілактики правопорушень, на 

яких розглядались питання поведінки на уроках, відвідування навчальних 

занять, конфліктів в учнівському середовищі, конфлікти в системі «учень-

вчитель-батьки» та ін.   

Суттєвим потенціалом у профілактичній роботі з питань попередження 

насилля та злочинності є організація позакласної роботи. У навчальному 

закладі виділено 54 години гурткової роботи, загалом у школі діти мали 

можливість відвідувати 14 гуртків, зокрема військо-патріотичного, 

фізкультурно - спортивного, художньо-естетичного, еколого-

натуралістичного, соціально-реабілітаційного напрямків. Усього гуртковою 

роботою охоплено 25% дітей шкільного віку.  

Цивільний захист, охорона праці та безпека життєдіяльності  

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2017-2018 

навчальному році в основному виконані. У школі були затверджені плани 

основних заходів підготовки цивільного захисту на поточний рік, уточнені 

Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, 

підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні 

зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання 

учнів та постійного складу навчального закладу згідно з чинними 

програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам 

захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої 

допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів школи проводилася 

під час вивчення курсів - Основи здоров‘я у 1-9-х класах; предмета ― Захист 

Вітчизни (відповідно до розділів - Основи цивільного захисту та - Основи 

медико-санітарної підготовки) у 10-11-х класах.  

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом 

навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій 

у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у школі Дня 

цивільного захисту.    

Значна увага приділяється питанням організації роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності. Систематично проводиться робота зі створення 

здорових та безпечних умов при організації навчально-виховного процесу, 

профілактично-роз’яснювальна робота щодо попередження нещасних 

випадків, розробляються та здійснюються заходи з питань пожежної безпеки, 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у 

навчальному закладі, безпеки дорожнього руху та профілактики травматизму 

виробничого та невиробничого характеру.  



На годинах класного керівника було проведено інструктажі з ТБ та 

бесіди з БЖД, зокрема: про безпеку життєдіяльності учнів у приміщенні та на 

території навчального закладу під час навчально – виховного процесу, про 

безпеку на дорозі, на воді, про пожежну безпеку та інструктажі напередодні 

канікул та екскурсій.  

З метою попередження та протидії можливим загрозам життю та 

здоров’ю учнів у школі проводилися заходи безпеки на можливі ризики 

виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, мінування. Було 

організовано зустріч учнів 3,6 класів з пожежними, вчитель ОЖБ Дейнека 

О.М. підготувала виступ агітбригади «Вогонь – друг чи ворог?» для учнів 2-4  

класів, вчитель захисту Вітчизни Міцюк В.В. організував для молодших 

школярів тренінг з використання ЗІЗ органів дихання (протигазів, 

респіраторів). 

Навчальним закладом щоквартально аналізується стан травматизму 

серед учасників навчально-виховного процесу, розробляються заходи щодо 

попередження та недопущення дитячого травматизму, виробничого та 

невиробничого травматизму серед працівників. 

У 2017-2018 навчальному році було зафіксовано 56 випадків 

травмування дітей. З них під час навчально - виховного процесу було 

травмовано 9 дітей, 14 учнів отримали травму в побуті, 33 – на вулиці. Серед 

працівників зареєстровано 4 випадки невиробничого травматизму. 

У вересні проведено місячний «Увага! Діти на дорозі», у жовтні - 

тиждень пожежної безпеки, у квітні 2018 року  - тиждень БЖД та День 

цивільного захисту.  

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічне забезпечення 

закладу 

      Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів загального та 

спеціального фонду державного та міського бюджету. Слід відзначити, що 

фінансування здійснюється на належному рівні. Завдяки міській владі 

виділені кошти на проведення поточних та капітальних ремонтів , закупівлю 

обладнання, поповнення матеріально-технічної бази закладу. Значна частина 

бюджетних коштів спрямована на виплату заробітної плати працівникам, 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, організації харчування дітей. 

Захищені статті витрат були пріоритетними і своєчасно та в повному обсязі 

виплачувались. Профінансовано витрати на відрядження працівників, 

проведення різноманітних конкурсів, турнірів, змагань.  

Виділення коштів у 2017-2018 роках по загальному фонду 
Показники КЕК  2017 рік  2018 рік 

Оплата праці  2110,2120 13328814 16835127 

Придбання 2210 498995 892210 

Медикаменти 2220 14120 18613 

Продукти харчування 2230 1267520 1201439 

Оплата послуг 2240 1267520 259387 

Відрядження 2250 16112 36602 

Оплата комунальних 2270 266232 254741 

Соціальне забезпечення 2700 10000 13400 

Всього загальний фонд 18536114,00 19512119,00 



Виділення коштів у 2017-2018 роках по спеціальному фонду 
Показники КЕК  2017 рік  2018 рік 

Придбання 3110 177000 364329 

Капітальний ремонт 3130 ------ 32000 

Всього спеціальний фонд 177000 396329 

 

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, 

робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів 

приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-

гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю.  

   Упродовж 2017/2018 навчального року проводилась значна робота щодо 

утримання в належному стані будівлі та приміщень закладу,  зміцнення та 

збереження навчальної, матеріально-технічної бази, дотримання санітарно-

гігієнічних вимог, правил і норм охорони праці , техніки безпеки в закладі. 

Проводилась системна робота по підготовці закладу до нового навчального 

року , роботи в осінньо-зимовий період , здійснено придбання необхідного 

обладнання, інвентаря. Окрім того, частково проведено заміну меблів (стільці 

та столи, шафи, комп’ютерні столи тощо), придбано будівельні та інші 

господарські матеріали, канцелярські товари , спортивний інвентар та інші 

витратні матеріали. Також зусиллями працівників закладів та батьків 

проведено косметичні ремонти в класних кімнатах, коридорах та інших 

приміщеннях. Проведено капітальний ремонт актової зали. Продовжується 

реконструкція закладу. Пройшли роботи по встановленню індивідуальних 

теплових вузлів, встановлено систему режиму відеоспостереження. 

Також зусиллями працівників закладів та батьків проведено косметичні 

ремонти в класних кімнатах, коридорах  першого та другого поверхів, 

замінено дев’ять внутрішніх дверних блоків. Зроблено поточний  ремонт у 

службовому туалеті (3 поверх), кабінеті хімії, інформатики, логопеда . 

Проведено капітальний ремонт актової зали. Пройшли роботи по 

встановленню індивідуальних теплових вузлів, встановлено систему режиму 

відеоспостереження. 

     Проте заклад потребує встановлення протипожежної системи оповіщення, 

капітального ремонту їдальні, поточного ремонту гімнастичної зали, 

кабінетів трудового навчання,  ремонту асфальтового покриття подвір’я, 

бігових доріжок, сантехнічного обладнання, а також завершення робіт по 

реконструкції фасаду школи.  

Аналіз результатів роботи за минулий навчальний рік продемонстрував 

наступне: 

- адміністрацією школи створено комфортні умови для ефективного 

функціонування освітнього процесу у школі; 

- педагогами школи поширюється досвід роботи через друк у фахових 

виданнях та інтернет-ресурсах, на міських та обласних методичних заходах, 

через участь у навчальних проектах та фахових конкурсах, демонстраційних 

уроках; 



- підвищилася мотивація та пізнавальний інтерес учнів до навчання, рівень 

навчальних досягнень та сформованості комунікативних навичок, рівень 

вихованості учнів; 

- педагогами школи освоєні нові сучасні технології, методи і форми роботи; 

- учні систематично отримують призові місця у ІІ та ІІІ етапах і є учасниками 

ІV етапу Всеукраїнських предметних учнівських олімпіад, інтелектуальних 

та творчих конкурсах; 

- значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-

технічна база, інформаційно-методичне забезпечення); 

- методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню 

педагогічних інноваційних технологій; 

- створено сприятливий психолого-педагогічний клімат. 

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

- підвищення якості освітніх послуг; 

- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми; 

- створення цілісної системи моніторингу освітнього процесу; 

- активне використання комп’ютерних методичних комплексів; 

- недостаня результативність ЗНО. 

Основні завданнями та пріоритні напрямки роботи педагогічного 

колективу школи над оновленням змісту освіти в Концепції нової 

української школи на 2018-2019 навчальний рік  

Вараська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів №1 знаходиться на шляху 

постійного розвитку. Навчальний заклад має всі ресурси для реалізації 

поставлених державою та суспільством задач перед педагогічним колективом 

в освітньому процесі, що передбачає поліпшення його якості, створення умов 

для особистого розвитку та самореалізації кожного учня. Тому 

пріоритетними завданнями розвитку школи на 2018-2019 н.р. є:   

- забезпечити реалізацію права громадян на здобуття повної загальної 

середньої освіти, навчання, виховання та всебічного розвитку дитячої 

особистості. 

- впроваджувати в освітній процес концепцію «Нової української школи»; 

- забезпечити створення умов у початковій школі для переходу на 12-

річний термін навчання з 01 вересня 2018 року відповідно до нового 

Державного стандарту початкової освіти.  

-  запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується 

на співпраці учня, вчителя і батьків; 

- запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня); 

- здійснювати навчально-виховний процес у початковій школі за 

оновленими навчальними програмами; 

- створювати умови для реалізації інклюзивної освіти; 

- створювати умови для навчально-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення профільного навчання в 10-11 класах та поглибленого 

вивчення окремих предметів у 8-9-х класах; 

- забезпечити організацію освітнього процесу за оновленими програмами у 

5 – 9 та 10-х класах. 



- забезпечувати умови для реалізації в початковій та основній школі 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України»; 

- продовжити системну роботу педагогічного колективу щодо 

забезпечення наступності в навчанні між початковою, середньою і 

старшою школою; 

- спрямувати у 2018-2019 навчальному році всю навчально-виховну, 

методичну роботу педагогічного колективу школи на подальше вивчення і 

творче впровадження методичної теми: «Шляхи підвищення навчальних 

досягнень учнів»; 

- підвищувати науковий та професійний рівень педагогів шляхом залучення 

їх до масових форм методичної роботи; 

- пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу вважати 

роботу з обдарованими дітьми; 

- продовжувати пошук і впровадження нових і дієвих форм роботи з 

обдарованими, талановитими і здібними учнями. 

- домагатися впровадження інтерактивних, інноваційних та інформаційних 

технологій на такому рівні, щоб кожен урок та виховний захід були 

спрямовані на забезпечення компетентнісного навчання шляхом реалізації 

особистісно зорієнтованого навчання через поглиблене вивчення 

навчальних предметів; 

- посилити відповідальність кожного вчителя за якість навчання і 

виховання, об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів; 

- посилити відповідальність кожного вчителя за підготовку, участь і 

результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих 

конкурсах різних рівнів і напрямків; 

- вивчити стан організації освітнього процесу соціально-психологічної 

служби, фізичної культури. 

- вивчити систему роботи вчителів, які атестуються у 2018-2019 н.р.; 

- забезпечувати виконання програми «Національного виховання учнівської 

молоді на 2008-2020рр.» та Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді. 

- формувати соціально зрілу, національно свідому творчу особистість 

громадянина України; 

- проводити підготовку до проведення чергового етапу зовнішнього 

незалежного оцінювання 11-х класів.  

- продовжити впроваджувати інформаційно-комп’ютерні технології в 

освітній процес та управлінську діяльність; 

- активізувати використання комп'ютерних технологій на уроках і в 

позаурочний час; 

- продовжити роботу щодо удосконалення навичками роботи на 

комп'ютері педагогічними працівниками; 

- підвищити персональну відповідальність працівників за травматизм та 

здійснення його профілактики під час освітнього процесу; 

- посилити контроль за дотриманням правил техніки безпеки та безпечної 

поведінки учнів; 



- здійснювати контроль за дотримання законодавства з охорони дитинства, 

спрямованого на профілактику бездоглядності дітей, які виховуються у 

неблагополучних сім’ях. 
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