
Річний звіт директора школи про діяльності Вараської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 за 2019-2020 навчальний рік 

    Загальна середня освіта є основною ланкою в становленні й розвитку молодої 

особистості, у формуванні її характеру, патріотичних рис, громадянської 

позиції. Тому не випадково серед головних показників людського розвитку, 

покладених ООН в основу оцінювання суспільного прогресу, один з індексів 

відображає стан освіченості нації, доступу громадян до якісної освіти. 

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

Повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепції Нової 

української школи, інших основоположних освітянських документів педагогічний 

колектив нашого закладу спрямовував свою діяльність на забезпечення умов для 

надання якісної освіти, розкриття інтелектуального та творчого потенціалу дітей, 

формування ключових життєвих компетентностей, самореалізації та інтеграції 

школярів у соціокультурний простір. 

2019-2020 навчальний рік ще раз засвідчив, що Вараська загальноосвітня школа 

 № 1 – це сучасний заклад освіти, ефективне функціонування якого, високі результати 

діяльності педагогів та учнів обумовлюються командною співпрацею та спільною 

метою. Наші педагоги працюють творчо, прагнуть успіху та ведуть за собою учнів. 

У 2019-2020 н.р. діяльність школи була спрямована на реалізацію основних 

завдань: 

- забезпечити реалізацію права громадян на здобуття повної загальної середньої 

освіти, навчання, виховання та всебічного розвитку дитячої особистості. 

- формування та розвиток інноваційного потенціалу школи у ході реалізації 

Концепції «Нова українська школа»; 

- створювати умови для реалізації інклюзивної освіти; 

- удосконалення змісту  освітнього  процесу, впровадження нових освітніх 

технологій; 

- впроваджувати STEM технології в освітній процес; 

- 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; 

- 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; 

- підвищувати науковий та професійний рівень педагогів шляхом залучення їх до 

масових форм методичної роботи; 

- стимулювання неперервної освіти педагогів школи; 

- 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 підготовку, участь і 

результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах 

різних рівнів і напрямків; 

- забезпечувати виконання програми «Національного виховання учнівської молоді 

на 2008-2020рр.» та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді. 

- проводити підготовку до проведення чергового етапу зовнішнього незалежного 

оцінювання 11-х класів.  

- 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. 

2019 – 2020 навчальний рік в Україні та світі, у нашому місті та у нашій школі став 

переломним з питань побудови системи освіти, зокрема її якості. Виклики, які 

виникли не лише перед педагогічними працівниками, а й усіма учасниками 

освітнього процесу  у зв’язку із запровадженням карантину, поставили низку завдань, 

які потребували негайного вирішення. Водночас це допомогло набути важливого 

колективного досвіду та активізувало спільні зусилля для досягнення результатів у 

надзвичайній ситуації. 

  З 12.03.2020  у країні було запроваджено карантин. Починаючи із 16 березня заклад 

розпочав функціонування у дистанційному режимі. Це внесло свої корективи в 

організацію освітнього процесу. Проте наш заклад в основному справився з даними 

завданнями. 

   Освітній процес здійснювався з використанням дистанційних технологій. 

Педагогічні працівники в своїй діяльності використовували методичні рекомендації 

щодо організації навчання в закладах освіти з використанням технологій 

дистанційного навчання.  

Управління закладом  

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного 

управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, 

річним, місячними та тижневими планами. Основні завдання, накреслені в річному 

плані роботи школи, виконані. 

Педагогічний колектив школи у 2019-2020 н.р. продовжив роботу по створенню 

нового освітнього середовища з впровадженням компетентнісного підходу відповідно 

до вимог Державного стандарту початкової та основної школи.  

Освітній процес у 2019-2020 н.р. базувався згідно оновлених навчальних 

програм в концепції реформування змісту освіти України, освітньої програми базової 

середньої освіти, яка окреслює рекомендовані підходи до планування й організації 

закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та 

повної загальної середньої освіти. Освітня програма школи сформована на основі 

Типової освітньої програми, обговорена на методичній раді школи і методичних 

об’єднаннях учителів та схвалена на спільному засіданні педагогічної ради та 



затверджена директором школи. Освітня програма оприлюднена на веб-сайті 

Вараської ЗОШ №1.  

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 були надані освітні послуги для дітей з особливими потребами. У 2019-

2020 н.р. функціонувало сім класів з інклюзивним навчанням (1-Г, 1-Д, 2-В, 2-Д, 2-Є, 

3-Д, 5-Г) в яких навчались 10 учнів з особливими освітніми потребами.  

Протягом 2019-2020  навчального року педагогічний колектив школи працював 

над реалізацією V-го підсумкового етапу науково-методичної теми школи «Шляхи 

підвищення навчальних досягнень учнів». Удосконалювалися форми методичної 

роботи з керівниками методичних об’єднань, надавалась адресна допомога вчителям 

щодо підвищення їх фахового рівня, опрацьовувались та втілювалися в освітній 

процес передові інноваційні технології, спрямовані на організацію навчальної 

діяльності, продовжувалась робота по навчанню педагогічних працівників по 

впровадженню ІКТ технологій, технологій дистанційного навчання.  

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України №334 від 04 березня 

2020 року навчальним закладом було здійснено відбір та замовлення підручників для 

3 і 7 класів, які друкуватимуться за кошти державного бюджету, через інформаційну 

систему ДІСО (ІСУО). 

Аналіз структури і мережі школи за минулий навчальний рік. Збереження 

контингенту 

Для навчання 1516 учнів нашої школи міським бюджетом фінансувалось 2128,5 

годин.  

Профільним навчанням було охоплено 199 учнів 10-11 класів. 

При складанні навчального плану на 2019-2020 н.р., враховувались такі аспекти:  

- реалізація Концепції розвитку закладу з пріорітетних напрямів; 

- робота з обдарованими учнями;  

- факультативні, індивідуально-гупові заняття та консультації; 

- 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 України.  У початкових класах: індивідуально-групові заняття (2-4-ті 

класи), уроки сталого розвитку «Щаслива планета»  (3-4-ті класи), уроки курсу 

«Фінансова грамотність» (3-4-ті класи), роботатехніки (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 2019-20120н.р. функціонувало 56 класів: 1-х - 

5, 2-х - 6, 3-х - 5,  4-х- 6, 5-х - 6,  6-х - 6, 7-х - 5, 8-х - 5,  9-х - 4, 10-х - 4,  11-х -4. (22 - 

1-4 кл. і 34 - 5-11 кл.). На початок 2019-2020 н.р. у школі навчалось 1516 учнів, на 

кінець року – 1514. Наповнюваність класів становить 27,07. У школі постійно 

ведеться облік відвідування учнями навчальних занять. 

Велася підготовка до прийняття дітей до 1-го класу Нової української школи. У 

2019-2020 н.р. було набрано 5 перших класів. 

Освітній процес у 1- 4-х та 5-11-х класах проходив у І-шу зміну, крім паралелі 6-

х класів, де діти навчалися ІІ-гу зміну.     

 Впровадження нової української школи 

Початковій школі належить особливе місце у структурі загальної середньої 

освіти, оскільки цей період є початком особливої навчальноїдіяльності, яка вимагає 

від дитини не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної 

витривалості, вольових зусиль. Основною метою початкової загальної освіти є 

всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і 

вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і 

навичок.  

Організація освітньої діяльності в 1-4 класах у 2019-2020 н.р. здійснювалася 

відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти (2018р.) 

та Державного стандарту загальної початкової освіти (2011р.). 

З 1 вересня 2018 року розпочато реалізацію завдань Концепції Нової української 

школи та Державного стандарту початкової освіти. Нова українська школа-це 

ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета-створити школу, у якій  

приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання,  а й вміння застосовувати 

їх у житті. 

 І, як і усе нове в освіті, НУШ починається із початкової школи. Уже другий рік у 

ЗОШ №1, як і в Україні взагалі, впроваджується Концепція НУШ. 

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, у закладі створено освітнє середовище - 

систему впливів і умов формування особистості відповідно до поставлених 

педагогічних цілей та можливостей для її розвитку, створено новий освітній простір – 

обладнання класних аудиторій для перших та других класів новими меблями, 

дидактичним матеріалом та ІКТ. На даний час усі класи Нової української школи  

забезпечені всім необхідним для навчання та виховання дітей нового покоління. 

Вчителі других і перших класів разом з батьками створили новий освітній простір для  



учнів, забезпечуючи комфортність і безпечність у класних аудиторіях та коридорі. 

Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Учитель Нової української школи 

повинен йти в ногу з життям, бути творчим, незалежним. Саме від учителя залежить 

реалізація завдань Нової української школи. Сьогодення потребує якісної нової 

підготовки вчителів початкових класів. Зцією метою всі вчителі перших класів 

пройшли курсову підготовку в РОІППО, зуміли поєднати свої професійні базові 

знання з інноваційністю, дослідницьким підходом до вирішення конкретних завдань, 

апробували нові навчальні програми, модифікуючи їх та пристосовуючи до потреб 

учня. Окрім інституту післядипломної освіти, вчителі підвищували свої професійні 

компетентності шляхом самоосвіти, участю у сертифікаційних програмах, тренінгах, 

семінарах, практикумах, нарадах, вебінарах, майстер-класах, онлайн-курсах. 

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.  

Допрофільна підготовка.  

Відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі, допрофільна 

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

сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. Форма її 

реалізації у Вараській ЗОШ №1 - це поглиблене вивчення окремих предметів на 

диференційованій основі. У 2019-2020 н.р. були створені класи поглибленого 

вивчення математики та інформатики (9-Вкл., 8-Бкл.), фізики та математики (9-

Бкл.,8-Акл.), української та англійської мов (8-Вкл.,9-А кл.), математики і 

англійської мови (8-Гкл.).   

У 2019-2020н.р. були виділені години на проведення факультативних занять з 

робототехніки у 3-х, 5-х та 6-х класах.  

Організація профільного навчання. 

Одним із основних напрямків роботи педагогічного колективу школи є створення 

умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження 

профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково-

освітнього простору для учнів та педагогів, підсилює мотивацію учнів і підвищує 

інтерес до вивчення предметів.  

З метою реалізації в повному обсязі інтересів старшокласників, з урахуванням 

анкетування учнів і побажань батьків у школі педагогічний колектив у 2019-2020 н.р. 

забезпечував профільне навчання учнів старшої школи. Враховуючи кадрові, 

матеріально-технічні, інформаційні ресурси закладу, перспективи здобуття подальшої 

освіти в школі функціювали філологічний (10-В кл., 11-Вкл.), суспільно-гуманітарний 

(11-Гкл.) та біологічний (10-Гкл.) профілі. Учні 10-11-х класів опановували основи 

усіх дисциплін, передбачених навчальним планом, а також здійснювали поглиблене 

вивчення математики (10-Акл.,10-Б кл., 11-Акл., 11-Бкл.). Результати роботи з учнями 

9-х класів у 2019-2020 навчальному році свідчать про доцільність створення 10-Б і 

10В класів математичного профілю, 10-А кл. філологічного (з поглибленими 

вивченням української та англійської мов).  



Протягом 2019-2020 н.р. функціонували факультативні заняття з кожного 

базового навчального предмета.  

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. 

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» 

На сьогодні в Україні є багато різноманітних навчальних проектів та програм, 

але науково-педагогічний проект "Інтелект України надає можливість більш повно й 

оптимально розв'язати завдання ефективної організації освітнього процесу на основі 

особистісно-зорієнтованого підходу, сформувати ключові компетентності, зокрема 

загальнокультурні, громадянські, здоров'язбережувальні, інформаційно-

комунікаційні, закладені в Державному стандарті початкової загальної освіти.  

Актуальність науково-педагогічного проекту «Інтелект України» зумовлена 

потребою виховання інтелектуальної еліти нації, без якої неможливо вирішити 

складні завдання розбудови могутньої, конкурентоспроможної держави на світовій 

арені.  

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.  

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. Також введено 

спецкурс з математики «Еврика» де 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 даному 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 очне та 

онлайн навчання  і отримали сертифікати, що дають право викладання у проектних 

класах.  

На сьогоднішній день за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» навчається сім класів  (1-А (вчитель Кошмак Н.М.), 2-Акл. (вчитель 

Макоєдов О.Б.), 2-Бкл. (вчитель Гринчук О.В.), 3-Акл. (вчитель Басюк Л.А.), 4-Акл. 

(вчитель Мельник Н.С.), 5-Акл. (класний керівник Липовська Л.П.), 6-Акл. (класний 

керівник Килюх Н.І.).  

 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.  

З метою забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої 

освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, 

демографічної ситуації, організації їх навчання у школі була організована 

індивідуальна форма навчання учня 7-Д класу Лукінова 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 базової загальної середньої освіти. 

Інклюзивне навчання  

Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, у 

Вараській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 уже 4 роки впроваджено 

інклюзивне освітнє середовище. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами від 09.08.2017 №588, на 

підставі наказу управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради від  

30.08.2019 №112 «Про організацію інклюзивного навчання у закладах загальної 

середньої освіти  територіальної громади Вараської міської ради», наказу управління 

освіти виконавчого комітету Вараської міської ради від 21.12.2019 «Про внесення 

змін до наказу від  30.08.2019 №112 «Про організацію інклюзивного навчання у 

закладах загальної середньої освіти  територіальної громади Вараської міської ради», 

на підставі висновків Вараського інклюзивно-ресурсного центру про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини,  на підставі заяв  батьків та наказів по 

школі від 30.08.2019 №№ 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 наказів по школі від 

02.01.2020 №№ 02, 03, 04 «Про організацію класів інклюзивного навчання та 

організацію у них освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році», з метою 

реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем 

проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, у закладі функціонували сім 

класів: 1-Г, 1-Д, 2-В, 2-Д, 2-Є, 3-Д, 5-Г, в яких навчались 10 учнів з особливими 

освітніми потребами. Адміністрацією закладу, класними керівниками даних класів  

проводилась певна робота, яка передбачала створення освітнього середовища, яке б 



допомогло досягти поставленої мети, залучення батьків до участі в освітньому 

процесі. 

           Педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних 

класах здійснювався вчителями даних класів та сімома асистентами вчителів, 

призначених керівником закладу названими вище наказами по школі. 

Для забезпечення успішності навчання були розроблені та погоджені з батьками 

індивідуальні програми розвитку для кожного учня з урахуванням висновків 

Вараського інклюзивно-ресурсного центру та розклад корекційно – розвиткових 

занять, психолого – педагогічний супровід,  який забезпечують психолог, логопед, 

корекційні  педагоги з розвитку мовлення та соціально-побутового орієнтування, 

вчитель ЛФК. Навчання у класах з інклюзією здійснюється за адаптованими 

типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, 

рекомендованими МОН України для загальноосвітніх навчальних закладів. Розклад 

уроків для дітей з особливими освітніми потребами складено з урахуванням 

індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки 

розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог. 

Для проведення корекційно-розвиткових занять створено і обладнано дві 

ресурсні кімнати: навчально-побутову та для занять лікувальною фізкультурою або  

для активного відпочинку дітей з ООП під час перерв. 

           В роботі з дітьми з особливими освітніми потребами були враховані  такі 

принципи педагогічної діяльності, які орієнтовані на інтереси сім’ї, а саме: 

- визнання того, що сім’я є елементом стабільності в житті дитини, в той час як 

педагоги можуть весь час змінюватися; 

- ефективне співробітництво педагогів з батьками та іншими фахівцями; 

- регулярний обмін з батьками повною та неупередженою інформацією стосовно їхніх 

дітей; 

- розуміння й урахування потреб дітей під час розробки навчальних та інших 

програм; 

- розуміння унікальності кожної сім’ї, повага до різних методів навчання та 

виховання дітей, що застосовуються батьками; 

- турбота про те, щоб послуги, які надаються родинам, були комплексними, 

скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам кожної родини. 

 На підтвердження сказаного вище, у закладі проводився семінар «Усі ми різні - усі 

ми рівні» із залученням працівників Вараського інклюзивно-ресурсного центру та 

батьків учнів з ООП. 

 У зв’язку з карантинними заходами, за розпорядженням МОН України з 

13.03.2020р. корекційно-розвиткові заняття з учнями з ООП не проводились. 

 Дистанційне навчання даних учнів, як і всіх інших, здійснювалось в повному 

обсязі. Асистенти учителів в режимі онлайн спілкувались зі своїми учнями, їх 

батьками та учителями, цікавились результатами навчання, станом здоров’я, надавали 

необхідні консультації.  

 Перевірка документації інклюзивних класів на кінець навчального року, перегляд 

індивідуальних програм розвитку учнів, а саме розділу 15 «Моніторинг стану 



розвитку учня та його навчальних досягнень» свідчать про те, що кожен із десяти 

учнів має прогрес або хоч незначні успіхи у вивченні навчальних предметів. Діти 

навчились помічати свої помилки, вчаться виправляти їх, соціалізувались у своїх 

класах та у школі загалом.  

Та все ж бесіди з батьками, учителями та асистентами учителів, логопедом, 

психологом та соціальним педагогом доводять, що кожна дитина з ООП потребує 

індивідуальної допомоги у подальшому. 

             За результатами дослідження можна зробити висновки, що загалом у закладі 

та інклюзивних  класах створені необхідні умови для дітей з особливостями 

психофізичного розвитку. Свідченням цього є відповіді  класних керівників, 

асистентів учителів і батьків, які мають дітей з ООП. І це закономірно, адже в основу 

інклюзивної освіти школи покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію 

учнів, і водночас створює відповідні умови для отримання якісної освіти таким дітям. 

 Логопедичний пункт. З метою надання допомоги дітям з вадами мови 

упродовж 2019-2020 навчального року в навчальному закладі функціонував 

логопедичний пункт, основним завданням якого було усунення різних порушень 

усної і писемної мови, запобігання різним відхиленням мовного розвитку учнів, 

пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків. 

Моніторинг навчальних досягнень.  

Керуючись Постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2020 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та листом Міністерства 

освіти і науки України №1/9-154 від 11.03.2020, з 13.03.2020 по 22.05.2020 

здійснювався освітній процес у дистанційній формі шляхом застосування 

електронних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій, платформ,  а саме: 

Мій клас, Google Сlassroom та додатків Google,  Zoom,  ClassTime, На Урок 

практикувалося використання педагогами власних блогів, засобів Веб.2.0.  

У повному обсязі виконані контрольні роботи та всі необхідні форми контролю 

мовленнєвої діяльності з української мови і літератури, зарубіжної літератури. 

Проведено всі уроки розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, перевірено 

темп і техніку читання. Відповідно до плану виконано контрольні роботи з 

математики, фізики, хімії. З фізики, хімії,  біології виконано всі заплановані 

лабораторні та практичні роботи.  З іноземної мови проведено всі залікові  уроки 

контролю: читання, письма, аудіювання, говоріння. 

У зв’язку з карантинними заходами учні 4-х, 9-х та 11-х класів були звільнені від  

державної підсумкової атестації. Тому  внутрішнього моніторингу якості освіти учнів 

випускних класів не було здійснено, а визначення готовності школярів до навчання в 

основній школі відбулось на підставі річного оцінювання.  

Відповідно до річного плану роботи школи у І семестрі 2019 року проводився  

моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів, які вивчалися поглиблено. 

Адміністративні контрольні роботи були проведені з: 

- з математики в 2-4-х класах; 

- з укр. мови в 2-4-х класах; 

- з укр. мови у 5-8-х, 10-х класах; 

- з математики в 8-А,8-Б,8-Г кл.; 



- з англійської мови у 8-В, 8-Г кл.; 

- з фізики у 8-Акл.; 

- з інформатики у 8-Бкл. 

 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.  

У зв’язку з карантинними заходами у ІІ семестрі 2020року адміністративні контрольні 

з математики та української мови у 2-х, 3-х, 9-х та 11-х класах не проведилися.  

За результатами річного оцінювання навчальний рік із 292-х учнів 3-4-х класів з 

високим рівнем знань закінчило 89 учнів, з достатнім рівнем знань – 174 учні, із 

середнім рівнем знань – 29 учнів, з низьким рівнем знань – 0 учнів. Високий рівень 

знань з усіх предметів показали 72 учні 3-4-х класів (56 відмінників у 2018-19 навч. 

році). Як бачимо, свої корективи внесло дистанційне навчання. І те, що з 01 вересні 

2019 р. до нашої шкільної родини приєднались учні, які навчались в НВК №1.  

Навчальні досягнення учнів 1-х та 2-х класів підлягали формувальному оцінюванню. 

Такий контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного учня у 

навчанні, а визначення особистих результатів учнів не передбачає порівняння із 

досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністрації. Класні 

керівники 1-2-х класів двічі на рік заповнювали свідоцтва навчальних досягнень учнів 

і ознайомлювали батьків з результатами навчальних досягнень їхніх дітей. 

За результатами річного оцінювання 72 учні 3-4 класів, 62 учні 5-8-х, 10-х класів 

було нагороджено Похвальними листами „ За високі досягнення у навчанні”. 16 

випускників 9-х класів та 9 випускників 11-х класів нагороджені Похвальними 

грамотами “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”. 12 випускників 9-х 

класів отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою. Пятеро 

випускників 11-х класів (Дулько Діана 11-Бкл.), Соболєва Валерія (11-Бкл.), Талах 

Владислав (1-Бкл.), Щур Софія (11-Бкл.), Гоштук Дарина (11-Вкл.) були нагороджені 

золотою медаллю ”За високі досягнення у навчанні”, одна учениця (Давідчик Діана 

(11-Бкл.) отримала срібну медаль “За досягнення у навчанні”.   

Також, за результатами річного оцінювання учнів 5-11-х класів навчальний рік з 

високим рівнем знань закінчило 215 учнів, з достатнім рівнем знань 549 учнів, із 

середнім рівнем знань 140 учнів,  з низьким рівнем знань 3-є учнів.  

       Відповідно до Листа МОН № 1/9-338 від 22.06.20 року 8 учнів 11-х класів 

складали державну підсумкову атестацію. 

Робота з проведення зовнішнього незалежного оцінювання.  

Інформація, що стосувалася зовнішнього незалежного оцінювання, з якою могли 

ознайомитись учні, батьки та вчителі розміщувалась на сайті школи та передавалась  

класним керівникам, вчителям –предметникам, випускникам через Viber-мобільний 

додаток. Класні керівники, адміністрація школи були учасниками онлайн-вебінарів, 

які проводили УЦОЯО та ЛРЦОЯО.  

З метою покращення освітнього процесу та підвищення рівня підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2019-2020 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.).  

Всі учні (94 чол.) 11-х класів були зареєстровані у Львівському регіональному 

центрі оцінювання якості освіти для проходження основної сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

Останніми роками спостерігається тенденція, що найбільше у відсотковому 

відношенні вибирають для здачі зовнішнього незалежного оцінювання, крім 

української мови та літератури, такі предмети як математика, історія України, 

англійська мова, географія.  

Відповідно до Постанови КМУ № 496 від 17.06.2020 року  пробне зовнішнього 

незалежне оцінювання у 2020 році не проводилося.  

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 основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. 

Вчитель англійської мови Грищеня О.П. четвертий рік поспіль працює 

екзаменатором, перевіряючи відкриту частину тестувань з англійської мови.  

Підсумки роботи ГПД.  

Групи подовженого дня організовуються та функціонують відповідно до 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

  Головною метою функціонування груп подовженого дня є виховання 

самостійної, творчої, відповідальної, освітченої людини та фізично здорової особи. 

Завдання ГПД підпорядковані річним завданням школи. 

На початок 2019-2020 н.р., у зв’язку з великою кількістю учнів перших класів та 

чималою кількістю бажаючих відвідувати ГПД учнів других класів, у закладі було 

відкрито ще одну, четверту, групу подовженого дня. У групи подовженого дня 

наказом директора школи було зараховано 143 учні 1-2-их класів і призначено 

вихователів Герман О.В., Ковальчук Г.М., Хохлюк Н.В. та Шепетько В.П.  На початок 

навчального року 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 

освітнього процесу. Режим роботи ГПД був погоджений педагогічною радою школи 

та затверджений керівником навчального закладу.  

Впродовж навчального  року зі складу ГПД вибули троє учнів, а зараховано 6 

нових учнів 1-2-х класів. Навчальний рік закінчили 146 вихованців груп подовженого 

дня. 

Впродовж першого та частини другого семестру вихователі використовували 

різноманітні організаційні форми навчання та навчальний матеріал з урахуванням 

індивідуальних особливостей дітей, диференціювали міру допомоги школярам 

різного рівня успішності, організовували самостійну індивідуальну роботу, навчали 

учнів раціональним способам самоконтролю і взаємоконтролю, вчили користуватися 

інструкціями до навчальних завдань, пам’ятками, підручниками, додатковою та 

довідковою літературою,  виконувати роботу  у визначений час і у визначеному темпі.  



Діти, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались 

режиму роботи. 

 Правильно організована робота в групі подовженого дня дає можливість 

гармонійно об’єднати навчання і виховання; організувати позаурочну діяльність та 

дозвілля дітей відповідно до їх інтересів і бажань, а також запобігти дитячій 

бездоглядності.   

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

Кадрове забезпечення.  

У 2019-2020 навчальному році освітній процес у школі здійснювали 131 педагог. 

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):  

• вища – 92 

• перша – 14 

• друга – 8 

• спеціаліст – 17 

• учитель-методист – 23 

• вихователь-методист –1  

• старший учитель – 36.  

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, 4 - Подякою Міністерства 

освіти і науки України та один вчитель – Грамотою Верховної Ради України. 

Протягом 2019-2020 н.р. у школі працювало 2 бібліотекарі, 2 педагоги-організатори, 4 

вихователі ГПД, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 5 асистентів вчителя 

класів з інклюзивною формою навчання. 5 працівників знаходились у відпустці по 

догляду за дитиною. Серед педагогічного колективу – 32 пенсіонери з яких 25 - за 

віком та 7 - по інвалідності. У 125 педагогів закладу повна вища освіта, у 4 – середня 

спеціальна,  базовавої вищої – 2. 

Атестація педпрацівників. Підвищення кваліфікації.  

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє 

атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних 

працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику 

навчання та виховання учнів. 

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була 

організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників. У 2019-2020 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 

2019-2020н.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.  



У 2019-2020 навчальному році було про атестовано 28 педагогічних працівників.  

За результатами атестації встановлено 11 тарифний розряд -3, «спеціаліст ІІ 

категорії» присвоєно-1, «спеціаліст І категорії» присвоєно-2, «спеціаліст вищої 

категорії» присвоєно-8, відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст І категорії» – 1, відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» -13, відповідають присвоєному раніше педагогічному 

званню «учитель – методист» - 2, «старший учитель» - 4;  присвоєно педагогічне 

звання «старший учитель» - 4, присвоєно педагогічне звання « учитель-методист» - 2.  

З метою підвищення фахової майстерності у відповідності до графіка курсову 

перепідготовку пройшли всі вчителі школи на базі РОІППО.  

На підставі наказу по школі завершилося вивчення досвіду роботи вчителів 

хімії, спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії, «старших учителів» Гоштук 

Руслани Павлівни з теми «Модульно-рейтингова технологія навчання» та Волочнюк 

Маргарити Михайлівни з теми «Поєднання індивідуальних та групових форм 

діяльності учнів. Диференційований підхід в навчанні хімії». Відповідно до наказу по 

школі робочою групою розпочалося вивчення досвіду роботи вчителя географії, 

спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, «старшого учителя» Колодій Лариси 

Андріївни. 

За сумлінну працю, наполегливість, ініціативність, високий професіоналізм та 

зразкове виконання посадових обов’язків Грамотою управління освіти Вараської 

міської ради було нагороджено вчителів початкових класів Чепурову О.І., Руднічок 

Л.М., Басюк Л.А., вчителя інформатики Грушевську Т.В.; Подякою Міністерства 

освіти і науки України вчителя математики Івасюк Г.Є.  

Співпраця з батьками.  

Один із ключових компонентів концепції Нової української школи є педагогіка 

партнерства – педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і 

батьками. В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між 

учителем, учнем і батьками. Сім’я і школа створюють оптимальне навчальне 

середовище для вільного та повноцінного розвитку особистості школяра. Їх 

співробітництво є важливою умовою ефективної навчальної та виховної роботи, 

спрямованої на створення атмосфери доброзичливості і взаєморозуміння. 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. 

 З метою залучення батьків до співпраці у справі навчання та виховання 

підростаючого покоління, у школі створений загальношкільний батьківський комітет. 

До його складу входять по 2 представники від кожного класу. У своїй роботі 

батьківський комітет школи керується планом роботи школи, рішеннями батьківських 

зборів, рекомендаціями педагогічної ради, директора школи та класних керівників. 



Добре організований батьківський комітет виконує в класі різні функції, однією з 

яких є допомога в організації освітнього процесу.  

Відповідно до графіка 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.  

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-А кл., 9-А кл. 

та філологічного профілю в 10-В та 11-В класах. При вивченні української та 

англійської мов у класах із наповнюваністю більше 27 учнів запроваджено поділ 

класу на групи.  

Важливою складовою освітнього 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 2019-2020 н.р. року було проведено такі літературно-мистецькі 

заходи: 

- конкурс читців –гумористів «Поліські пересмішники» (жовтень); 

- заходи до Дня писемності та мови; 

- Всеукраїнський конкурс учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, 

брати мої» (грудень); 

- заходи до Міжнародного дня рідної мови; 

- показовий захід «Літературні студії «Поети –шістдесятники. Високовольтна 

лінія духу» (березень); 

- інтелектуальне свято-конкурс «Ми – українці!» (березень); 

- огляд-конкурс читців-декламаторів та юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам'яті 

людській» (березень). 

На виконання розділу плану виховної роботи у навчальному закладі на 2019-

2020 н.р. «Ціннісне ставлення до суспільства і держави» значна увага приділялася 

вихованню почуття любові до України, її символів, звичаїв та традицій, рідної мови 

та слова. 

Щороку у школі проводяться  літературно-мистецькі заходи. Однак відповідно 

до річного плану роботи школи не всі заплановані заходи були проведені у зв’язку з 

карантинними заходами. 

Інформатизація освітнього процесу. 

Основними завданнями інформатизації освітнього простору в школі на 2019-

2020 н.р були: 



- забезпечення усіх навчальних кабінетів комп’ютерною та мультимедійною технікою 

та комп’ютерними програмами; 

- удосконалення системи управління навчального закладу шляхом застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

- підвищення загальної інформаційної грамотності та комп’ютерної культури 

учасників освітнього процесу; 

- запровадження технологій дистанційного навчання, тестування учнів та моніторингу 

рівня навчальних досягнень;  

- забезпечення функціонування шкільної бібліотеки, як інформаційного центру 

школи. 

У школі обладнано та підключено до мережі Інтернет кабінети адміністрації 

школи, всі кафедри та 4 кабінети з навчальними комп’ютерними комплексами 

(кабінети інформатики), кабінет робототехніки та інноваційний навчально-

тренінговий клас, в якому вчителі школи проводять навчальні заняття. ІНТК налічує: 

- інтерактивну панель INTACH ’65; 

- мобільну підставку для мультитач-панелі; 

- 24 планшети Lenovo Tab 10 Plus; 

- ліцензійне ПЗ Windows 10; 

- інноваційний комплексний програмний сервіс для освіти MozaBook. 

Окрім того, придбано ще дві інтерактивні мультитач панелі  INTACH ’75, з 

відповідним ліцензійним ПЗ, а інноваційним освітнім програмним продуктом 

MozaBook забезпечено ще 10 навчальних кабінетів. 

Кабінети початкової школи оснащені одноплатними мікрокомп’ютерами PiRuspberry 

з контентом мультимедійної навчально-освітньої системи «KMMEDIA ED PROFI» 

для підтримки вивчення всіх предметів НУШ 

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 освітнього процесу. 

Кожна кафедра забезпечена мультимедійним обладнанням (ноутбук, комп’ютер, 

проектор, плазмовий телевізор, мультимедійний комплекс, документ-камери, БФП, 

ламінатор, брошуратор).  

Усі класи початкової школи забезпечені мультимедійними комплексами. 

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). 

 STEM освіта в освітньому процесі школи  

Модернізація системи освіти, підвищення конкурентоспроможності економіки, 

інформатизація суспільства та розвиток науково-технічного прогресу визначають 

якісно нові підходи до організації освітнього процесу. Посилення ролі STEM-освіти 

зумовлюється підвищенням мотивації учнівської молоді до вивчення предметів 

природничо-математичного циклу, а також це великий вибір можливостей 

професійного розвитку, надання учням доступу до технологій. Робототехніка - це 

унікальна можливість просто, цікаво і доступно вивчати складні речі. Також - це 

командна, творча і проектна робота, яка дозволяє розкрити та розвинути творчий 

потенціал учнів який в подальшому буде застосований в різних наукових сферах. 

Сьогодні, коли світ перетинається комп’ютерними мережами, діти створюють 

цифровий контент, обмінюються ним та використовують його в великих масштабах. 

Вони запускають веб-сайти, знімають фільми на телефони, створюють власні ігри. 

Піраміда навчання стверджує, що найкраще запам`ятовується той матеріал, який було 

опрацьовано на практиці. Тому саме проектна робота є найбільш ефективною для 

навчання бо це форма навчання, при якій учні не просто вивчають певні абстрактні 

відомості щодо влаштування навколишнього світу, а й безпосередньо випробовують 

на власному досвіді «як це працює». Задля реалізації STEM-проектів у школі 

функціонує кабінет робототехніки, який оснащений відповідним обладнанням (шість 

базових наборів LEGO NINDSTORMS Education EV3, два набори для 1-4 класів 

WeDo 2.0, шість ресурсних наборів LEGO NINDSTORMS, робот-мишка з полем для 

програмування 1-4 класів (2 набори) та ноутбуки Lenovo Idea Pad 320-151SK(13 

шт)).  З варіативної складової навчального плану було виділено 2 години на 

проведення факультативних занять по робототехніці у початковій школі та 5 години в 

основній. Окрім того для реалізації принципів STEM-освіти в початковій школі було 

запроваджено STEM-гурток. 

Другий рік поспіль у школі упроваджується STEM навчання. У молодшій, 

середній та старшій школі таке навчання реалізується відповідно до рівня знань та 

вмінь учнів, але загалом забезпечує виконання таких завдань, як підтримка та 

розвиток допитливості в дітей, демонстрація зв’язку між наукою, технологіями, 

інженерією та нашим повсякденним життям. Важливим кроком у розвитку STEM-

освіти у школі є участь педагогів у щорічному проведенні Всеукраїнського 



фестивалю «STEM-весна» на обласному рівні, який пропонує педагогам-новаторам 

області поділитися своїми здобутками, досвідом у цьому напрямку. 

26-27 вересня 2019 року у Київському університеті ім. Б. Грінченка відбулася 

Міжнародна конференція “Нові педагогічні підходи в STEAM-освіті”. У конференції 

взяли участь заступник директора школи Л. Бондар, вчитель інформатики Н.Лесь, 

відвідавши тренінги для вчителів закладів загальної середньої освіти з тем: 

«Застосування ігрових сценаріїв у навчальних робототехнічних моделях на базі 

MiniRobo. Освітня робототехніка», «Від класичного уроку до дослідницько-

орієнтованого навчання», «Використання онлайн редакторів в роботі із навчальним 

відео»,«Проектування перевернутого STEAM уроку». 

11 жовтня 2019 року команда нашої школи з робототехніки «Just Do 

It»  (керівник Л.А.Бондар) по запрошенню Сарненського ліцею «Лідер» взяла участь у 

новому заході – науковому пікніку «Смакуй науку». Команда наших юних 

робототехніків представила STEAM-освіту школи, приїхавши на пікнік з 

сконструйовані самими дітьми роботами які стали найновішим досягненням в 

STEAM-науках цього заходу. Команда школи «Just Do It» посіла ІІ місце у конкурсі 

«Професії». Також  за новаторство, майстерність, винахідливість  була нагороджена 

грамотою та отримала 2 подарунки: гра «Твістер» та гра «Уно».  

       9 листопада учні школи (12 чоловік) та вчителі (3 чоловік) були учасниками 

STEAM-фестивалю у рамках Інженерного тижня в м. Київ. В рамках фестивалю учні 

відвідували різні майстерки, демо-зони, змагались у квестах та просто досліджували. 

Вчителі відвідали різні лекторії, на яких освітяни ділились власним досвідом 

впровадження STEAM-уроків у школі та мейкерським рухом. 

Вчитель інформатики Лесь Н. С. була учасником тренерського навчання WRO WeDo 

2.0 та Сумо WeDo 2.0, яке відбулася у січні 2020року у м. Києві. Участь у такому 

навчанні послугувала поштовхом до підготовки учнів до участі у олімпіаді з 

робототехніки WRO WeDo 2.0 та Сумо WeDo 2.0 , яка мала відбутися 30-31 травня 

2020 року в м. Києві. 

Проектна діяльність школи 

Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, 

тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі 

необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні  в ХХІ 

столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні.        

Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в 

інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення  відбувається саме 

через метод проекту.  Учні  школи під керівництвом вчителів упродовж навчального 

року брали участь у таких проектах: науково-педагогічний проєкт «Інтелект 

України», соціальний проєкт «Енергоефективні школи», «NESTLE Здорові діти» за 

програмою «Абетка харчування»,  міжнародний екологічний проєкт «Освіта для 

сталого розвитку. «Щаслива планета», освітній проєкт «Відкривай Україну».  

Методична робота з педагогічними кадрами.  

Якість, результати освітнього процесу школи залежать передусім від учителя, 

його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності. 



Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школах сприяє 

методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим 

учителям оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному 

колективі дух творчості, прагнення до пошуку. Методична робота спонукає вчителя 

до засвоєння змісту нових програм і технологій, їх реалізації, ознайомлення з 

досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик їх викладання, вивчення і 

впровадження  педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. 

Вона забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практичної 

діяльності. 

Місія методичної роботи педагогічного колективу школи у 2019-2020 н. р. 

полягала у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню 

особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення 

педагогічної практики (особистісного професійного розвитку). Метою сучасної 

методичної роботи в школі було створення умов для особистісного професійного 

розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизувалася в завданнях: 

- створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними 

засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо; 

- створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у 

шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення 

професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної 

практики; 

- спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру 

методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя школи. 

- надання дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їхньої професійної 

майстерності через організацію системи методичної допомоги; 

- впровадження нових технологій навчання із демонструванням показових уроків; 

- упровадження передового педагогічного досвіду вчителів та інших педагогів-

новаторів; 

- розроблення та впровадження нових ефективних форм і методів науково-

методичної роботи. 

Враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, 

професійний рівень, матеріально-технічну базу школи, було визначено структуру 

методичної роботи, де всі її складові були тісно пов’язані, взаємодіяли між собою, 

діяли з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і виховання.  

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня 

методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання методичної 

теми школи та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми 

роботи: педагогічна рада; методична рада; шкільні методичні об’єднання, психолого-

педагогічний семінар; нетрадиційні форми методичної роботи; методичні тижні; 

проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення 

загальноосвітнього рівня школярів; робота з молодими вчителями; робота з 

обдарованими дітьми. 

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічна рада, на яку 

виносилися питання звітного характеру, проблемного, організаційного, підсумкового. 



Проведення педагогічних рад мало на меті стимулювання розвитку творчого 

потенціалу педагогічного колективу, росту професійної майстерності вчителів, 

керівників гуртків, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечення 

підвищення якості освітнього процесу. У 2019-2020 н.р. відбулося 11 засідань 

педагогічної ради, зокрема: «STEM-освіта: впровадження та перспективи розвитку», 

«Єдність методів навчання, виховання і розвитку відповідно до вимог Концепції 

НУШ», «Шкільний булінг. Попередження випадків жорстокого поводження в 

освітньому середовищі». 

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 2019-2020 н.р. вивчався 

стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з образотворчого та музичного 

мистецтва, зарубіжної літератури, хімії, основ здоров’я. Узагальнивши результати 

вивчення стану викладання цих навчальних предметів підсумковими наказами по 

школі та здійснивши аналіз діяльності педагогічного колективу, адміністрацією 

зроблено висновок про позитивні зміни у рівні навчальних досягнень, розвитку, 

вихованості учнів, їх компетентності, професійній компетентності вчителів закладу. 

Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної 

майстерності здійснюється у відповідності до певної структури:  

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;  

- курси підвищення кваліфікації педагогів;  

- участь у конкурсах професійної майстерності;  

- школа молодого вчителя, 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.  

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над 

завершальним етапом впровадження науково-методичної проблеми ”Шляхи 

підвищення навчальних досягнень учнів”. Учителі школи, завершуючи досліджувати 

проблему, удосконалили свою педагогічну майстерність, організацію освітнього 

процесу, використовуючи новітні педагогічні технології, спрямовані на 

вдосконалення освітнього процесу, розв’язання проблеми підвищення пізнавального 

інтересу учнів, розвитку їхньої особистості, творчості, саморозвитку, самопізнання і 

самореалізації. На завершальному етапі роботи над даною проблемою, адміністрацією 

школи та педагогічним колективом було досягнуто значних успіхів у підвищенні 

рівня та якості освітнього процесу. 

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні 

прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні систематичної 

групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано предметним 

методичним об’єднанням. У 2019-2020 н.р. освітній процес у школі організовували 18 



методичних об’єднань. На першому засіданні МР школи були затверджені плани 

їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання 

упродовж 2019-2020н.р. Кожне з методичних об’єднань провело по 4-5 засідань, 

робота яких будувалася за окремими планами на основі річного плану роботи школи. 

У ІІ семестрі 2020р. засідання методичних об’єднань проводились в онлайн режимі в 

зв’язку з карантинними заходами.  На засіданнях шкільних методичних об’єднань 

учителі активно обговорювали питання упровадження новітніх технологій та 

Концепції «Нова українська школа». Актуальними для обговорень були питання 

опрацювання програм ЗНО, постійного моніторингу навчальних досягнень учнів, 

опрацювання тестових технологій, технологій дистанційного навчання, технології 

удосконалення роботи з обдарованими дітьми з урахуванням різних типів обдарувань. 

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 методичними об’єднаннями були проведені 

предметні тижні з 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. У січні 2020 року було проведено 

інженерний тиждень-2020. 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 опанування технологій дистанційного 

навчання, покращення роботи з обдарованими учнями, активізація самоосвіти через 

різноманітні форми курсової підготовки, поширення передового педагогічного 

досвіду через публікації в фаховій виданнях, тощо. 

Важливою ланкою в створенні системи виховної роботи є організація 

методичної роботи з класними керівниками 1-11-х класів. Кожний класний колектив, 

а їх 56, працює за індивідуальним напрямком у межах виховної проблеми школи. 

Було визначено форми і методи роботи методичного об’єднання класних керівників 

на засідання якого виносили питання, пов’язані з основними завданнями освітнього 

процесу школи та виховною проблемою.     

     З метою удосконалення якості освітнього процесу успішно продовжував свою 

роботу науково-педагогічний проєкт  “Інтелект України” у початковій школі: у 4-А, 

3-А, 2-А, 2-Б, 1-А,  а також у двох класах основної школи: у 5-А та 6-Акл. Методичне 

об’єднання вчителів, які працюють у даному науково-педагогічному проєкті, провело 

4 засіданні, на яких вчителі обговорювали вимоги до сучасного уроку у проєкті, 

визначали основні напрями фахового розвитку в цьому питанні та форми 

дистанційної роботи із школярами.             



30 квітня вчителі, які працюють у 2-х класах даного Проєкту, брали участь в 

онлайн нараді при РОІППО з теми: “Особливості оцінювання молодших школярів в 

умовах дистанційної освіти”. Кошмак Н.П. була учасником онлайн-конференції з 

теми “Форми дистанційної роботи з учнями першого класу”. 

Вчителі 1-х класів пройшли навчання "Ігрові та діяльнісні методи навчання за 

методикою the LEGO Foundation", були учасниками круглого столу, який проводився 

на базі ЗОШ №2 під назвою "Наступність між дошкільним вихованням і початковою 

освітою". Відповідно до Плану заходів у початковій школі на 2019-2020 н.р. для учнів 

1-х класів було проведене свято "Посвята у першокласники". Також першокласники 

брали активну участь у шкільному фестивалі осіннього букета та стали призерами, 

лауреатами  конкурсу "Олімпіс". 

У вересні 2019 року всі вчителі 2-х класів брали участь у тренінгу «Освітній 

потенціал LEGO», який був організований методичним кабінетом закладів освіти м. 

Вараш. Упродовж навчального року педагоги проходили онлайн-курси на платформі 

EdEra «Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми 

потребами» та «Недискримінаційний підхід у навчанні», а також були учасниками 

вебінарів для вчителів початкових класів на різних освітніх платформах. 

Класні керівники 4-х класів провели виховні заходи до Дня захисника України, 

Дня козацтва, «Святий Миколаю, прийди до нас з раю», «Коляда йде – радість веде»; 

відвідували виставку виробів прикладного мистецтва. Багато учнів  4-х класів брало 

участь у інженерному тижні, були активними учасниками мовного конкурсу ім. П. 

Яцика.  

15  жовтня 2019 року на базі школи за участі методиста методичного кабінету Н. 

Тарасюк відбувся тренінг з батьками учнів, що навчаються в 1-х класах даного 

закладу з теми «П’ять шляхів до серця дитини» в ході якого учасники мали 

можливість конкретно розглянути 5 шляхів батьківської любові до серця дитини та 

навчались її проявляти. 

Також відповідно до Плану заходів у початковій школі на 2019-2020 н.р. 29 

листопада у школі був проведений День інклюзивної освіти під девізом «Жоден з нас 

не має відчувати себе іншим чи зайвим». У кожному із 22 початкових класів були 

проведені заняття з даної теми. Ранкові зустрічі у других класах розпочинались 

інформаційними хвилинками «Кожна людина – унікальна і неповторна особистість». 

Третьокласникам було цікаво на заняттях з елементами тренінгу «Людина – індивід, 

всі разом – колектив», четвертокласників педагоги вчили захищати себе при 

порушенні їхніх прав, формували повагу до своєї сім’ї, друзів, оточуючих, почуття 

дисциплінованості і відповідальності, провівши бесіди «Мої права, обов’язки, 

відповідальність». Під девізом «Наші здібності безмежні» була організована виставка 

робіт дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків. Завершився день 

засіданням «Круглого столу», у якому взяли участь адміністрація закладу,  учителі 

початкових класів, батьки дітей з особливими освітніми потребами та запрошені 

працівники Вараського інклюзивно-ресурсного центру.  

З метою підвищення професійної компетентності та якості роботи вчителів-

логопедів та вчителів-дефектологів в роботі з дітьми з порушеннями письма та 

читання та дітьми групи ризику даного порушення 24 лютого на базі школи відбувся 



семінар-практикум для вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів міста з теми 

«Подолання порушень писемного мовлення у молодших школярів». Захід провела 

учитель-логопед Кірченко Ольга Анатоліївна, яка підготувала презентацію та 

відео  уроку для дітей 2 класу з  порушеннями письма та читання «Голосні першого 

ряду». Під час воркшопу «Фонетична ритміка» учасники ознайомилися з 

інноваційною методикою та перейняли досвід Ольги Анатоліївни у проведені даної 

ритміки.  

Сучасній школі потрібен професійно-компетентний, творчий учитель, здатний 

оперативно долучатися до інноваційних процесів. Упродовж 2019-2020 навчального 

року в закладі працювало 2-є молодих вчителів: вчитель ритміки Кравчик К.Ю. та 

вчитель англійської мови Шостацька М.В. Молоді вчителі набували досвіду роботи 

під наставництвом досвідчених педагогів: Делех О.М. - вчителя англійської мови, 

спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, «старшого учителя», Остапової Н.І.- 

вчителя початкових класів, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, «учителя-

методиста». Постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні 

методикою викладання свого предмета, розвитку умінь використовувати у своїй 

роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки. З цією метою упродовж 

року працювала Школа молодого вчителя. Робота проводилась на основі діагностики, 

обробки анкетних даних молодих педагогів. Із молодими педагогами було проведено  

ряд бесід, консультацій з питань організації освітнього процесу, які викликають 

найбільші труднощі: календарне та перспективне планування, вимоги до ведення 

документації, використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі тощо. На 

засіданнях школи молодого педагога забезпечувалась практична спрямованість 

методичної роботи шляхом проведення психологічних тренінгів, майстер-класів, 

презентацій розробок уроків, співбесіди, зустрічі з майстрами педагогічної справи.  

Відповідно до плану роботи Школи молодого педагога були проведені всі заходи і 

підсумок роботи було узагальнено у підсумковому наказі.  

 Важливу роль у формуванні професіоналів, здатних працювати в умовах 

швидкого зростання обсягів наукової інформації, готових опановувати й 

упроваджувати інноваційні освітні технології, сприяти розвитку пізнавальних 

інтересів і творчих здібностей учнів відіграють курсова перепідготовка й атестація 

педагогів, які створюють умови для постійного розвитку їхньої професійної 

компетентності. 

       Навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників освіти в 2019-2020 

навчальному році здійснювалося відповідно до плану-графіку курсової підготовки та 

потреб у підвищенні кваліфікації і професійної підготовки. Завдяки злагодженості, 

чіткій координації зусиль, замовлення на проходження курсів підвищення 

кваліфікації виконано в повному обсязі. На базі Рівненського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників підвищили свій професійний рівень 

25 педагогічних працівників школи різних фахів. Також упродовж 2019-2020 н.р. для 

зростання професійної майстерності майже всі педагогічні працівники проходили 

онлайн-курси, брали участь в онлайн вебінарах, тренінгах, семінарах на різних 

українських освітніх  платформах.   



       Організаційно-методичний супровід атестаційного процесу є важливою 

складовою роботи методичної роботи у навчальному закладі. У 2019-2020 

навчальному році 28 педагогічних працівників школи пройшли атестацію. За 

результатами атестації встановлено 11 тарифний розряд -3 вчителям, «спеціаліст ІІ 

категорії» присвоєно-1 вчителю, «спеціаліст І категорії» присвоєно-2 вчителям, 

«спеціаліст вищої категорії» присвоєно-8 вчителям, відповідають раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» – 1 вчитель, відповідають раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» -13 вчителів, 

відповідають присвоєному раніше педагогічному званню «учитель – методист» - 2 

вчителі, «старший учитель» - 4 вчителі;  присвоєно педагогічне звання «старший 

учитель» - 4 вчителям, присвоєно педагогічне звання « учитель-методист» - 2 

вчителям.  

У 2019-2020 н.р. було завершено вивчення досвіду роботи вчителя хімії, 

спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, «старшого учителя» Волочнюк М.М. з 

теми «Поєднання індивідуальних та групових форм діяльності учнів. 

Диференційований підхід у навчанні хімії» та Гоштук Р.П., вчителя хімії, спеціаліста 

вищої кваліфікаційної категорії, «старшого учителя»  з теми «Модульно-рейтингова 

система навчання». 

       На сьогодні інформатизація освіти є одним із пріоритетних напрямків діяльності 

закладу освіти для удосконалення форм і змісту освітнього процесу, впровадження 

комп’ютерних методів навчання, формування творчої особистості, яка вміє 

застосовувати набуті знання і вміння, працювати з інформаційними ресурсами для 

успішної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя. Використання інноваційних 

технологій у процесі вивчення різних предметів у школі дало змогу покращити зміст 

навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати 

його. Більшість педагогів закладу володіють ІКТ, уроки та виховні заходи проводять з 

використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. 

В рамках співпраці освітян з ВП РАЕС другий рік поспіль учні середньої та 

старшої школи проходять навчання в «ІТ-школі», які проводять фахівці служби 

інформаційних технологій ВП «Рівненська АЕС». Цьогоріч школярі навчалися в 

онлайн режимі і отримали свідоцтво про навчання в «ІТ-школі».  

З  метою виявлення й підтримки творчої праці учителів, підвищення їхньої 

професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків проводився конкурс 

“Учитель року-2020”. Двоє вчителів школи брали участь у даному Конкурсі: в 

номінації “Історія” - Микулінська Т.Д., в номінації “Хімія” – Волочнюк М.М. У 

номінації “Історія” переможцем зонального етапу стала вчитель історії Микулінська 

Т.Д. За результатами конкурсних випробувань обласного рівня Микулінська Т.Д. 

стала лауреатом Конкурсу, увійшовши до четвірки кращих із кращих педагогів 

Рівненщини та посівши другу позицію в обласному етапі Конкурсу. Волочнюк М.М. 

стала лауреатом зонального етапу Конкурсу. 

У міському етапі конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у номінації 

«Українська мова і література» брала участь Пікусь Ю.В., вчитель української мови 

та літератури. Конкурси педагогічної майстерності дозволяють педагогу «виходити» 

за межі навчального закладу, осмислювати те, що відбувається в сучасній школі, 



прогнозувати напрямки свого професійного розвитку і проектувати свою подальшу 

педагогічну діяльність, спрямовану на професійні досягнення.   

З метою ощадливого й ефективного використання енергії та бережливого 

ставлення до навколишнього середовища з 9 по 13 вересня 2019р. у навчальному 

закладі було проведено заходи у рамках Днів Сталої Енергії. Було організовано 

виставку малюнків «Енергія очима дітей» та виставку «Дружне життя побутових 

відходів». Класними керівниками проведено екоуроки «Споживай енергію розумно», 

години спілкування «Від вогню до екозберігаючої лампочки» та інформацій хвилинки 

«Енергозбереження – це просто». Наймолодші школярі долучились до конкурсу 

малюнків на асфальті «Джерела енергії». 

15 листопада учні нашої школи та навчальних закладів міста взяли участь у 

проєкті-грі “Євросесія”. Гра була проведена Представництвом Євросоюзу в Україні. 

Команда нашої школи посіла друге місце.  

З метою підняття військово-патріотичного духу старшокласників, популяризації 

військових професій та формування готовності до захисту та оборони нашої держави 

напередодні Дня Збройних Сил України у школі відбулася зустріч старшокласників з 

учасниками АТО. Учням була надана інформація щодо умов вступу до військових 

навчальних закладів та спеціальностей, які можна там здобути. 

27 січня у навчальному закладі відбулася зустріч учнів та вчителів з міста Мерсін, 

що в Туреччині, а також колег та учнів з Володимирецького колегіуму. 

Учнівським врядування під керівництвом педагога-організатора Килюх Н.І., 

було проведено захід «Різдв’яні гостини», завершальним етапом якого була 

благодійна акція «Від серця до серця» і зібрані кошти були передані педагогам 

школи, які перебувають на тривалому лікуванні. 

Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління посідає чільне 

місце в системі методичної роботи. Упродовж року активною є участь учнів та 

педагогів школи у різноманітних заходах, проектах. Учні залучалися до ряду 

шкільних та міських заходів. У лютому 2020 року юні пластунки школи разом з 

керівником гуртка Соболєвою Л.В. долучились до заходів, які приурочувались 22 

річниці  пластовій станиці Вараш. 

З метою формування та розвитку національно-патріотичної свідомості 

підростаючого покоління 16 лютого 2020 року у місті Вараш відбулися заходи, 

приурочені 102-й річниці бою під Крутами. Вишкіл з вогневої підготовки 

організували та провели юні джури рою «Стріла» школи під керівництвом вчителя 

Захисту Вітчизни Віктора Міцюка. 

Учні школи взяли участь у відбірковому обласному етапі Міжнародного заочного 

екологічного конкурсу  валеологічної спрямованості з теми «Метелики – німий 

шедевр природи», який проводила КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради. Дипломами за високий рівень та оригінальність виконаних робіт були 

нагороджені Єсик Ольга у номінації «Екологічна сумка з мотивом метелика» 

(керівник Єсик О.В.), Булан Ольга у номінації «Одягнена метеликом» (керівник 

Демидюк З.С.), Петрова Єва у номінації «Симетрія та романтизм у метелику» 

(керівник  Лавренчук О.С.). 



Робота з пропагування здорового способу життя в школі здійснювалася завдяки 

широкому залученню учнів до різних спортивних змагань (футбол, волейбол, 

баскетбол, шахи). Участь та результативність учнів у спортивно - масовій роботі у 

2019-2020 н.р. була високою. 

З метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності 

бібліотеки, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу 

бібліотечної професії, бібліотекарі нашої школи взяли участь в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2020», посівши І місце.  Бібліотекарі 

школи Омельчук С. І. та Лихач Н. П. були відзначені Грамотами виконавчого 

комітету Вараської міської ради.  

Протягом року здійснювалося консультування учнів з питань профорієнтації, 

були організовані зустрічі з представниками різних вищих навчальних закладів.  

Питання поліпшення якості освітнього процесу, яке неможливе без створення 

інноваційного простору, сьогодні є актуальним.  Особливістю роботи школи в нових 

умовах є вивчення, активне впровадження в практику роботи інноваційних 

педагогічних технологій, що робить школу конкурентноспроможною на ринку 

освітніх послуг. Педагогічні інновації, що використовуються вчителями школи - це 

інтегроване навчання, технології групової навчальної діяльності,   особистісно-

орієнтоване навчання (для інклюзивної освіти), профільне  навчання, інформаційні 

технології навчання, робота в програмах «Курс: Школа», інтерактивні технології 

ситуативного моделювання та дискусійних питань, проектні технології, проведення 

уроків з використанням STEM - елементів, занять з робототехніки, національне 

виховання, громадянське виховання, виховання духовно- ціннісних орієнтирів. 

В цілому інноваційна діяльність школи характеризується впровадженням в практику 

роботи вчителів новітніх технологій, підручників, посібників, планів та програм; 

здобуттям результату через  підготовку обдарованої молоді для участі в олімпіадах, 

творчих конкурсах, успішного проходження ЗНО, участі в роботі МАН; вихованням 

духовно-ціннісних орієнтирів молоді, формування активної життєвої позиції. 

Впровадження інноваційних технологій у процесі роботи сприяє підвищенню 

професійної підготовки та науково-методичної компетентності вчителів, класних 

керівників щодо здійснення процесу соціальної адаптації учнівської молоді, сприяє 

розвитку системи продуктивного навчання, підвищенню якості освітніх послуг, 

співтворчості учителів, учнів та їх батьків. 

Із 2017 року школа бере участь у регіональному експерименті з теми 

«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 зазначеної теми. Протягом року учасники 

творчої групи взяли участь у роботі  засідань лабораторії освітніх технологій 

РОІППО.     

«Інновація. Пошук. Якість» - під такою назвою 1 листопада 2019 року у 

Сварицевицькому НВК ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ пройшов фестиваль педагогічної 



майстерності, мета якого було об’єднати творчий потенціал освітян області, Сходу та 

Заходу України, зарубіжних гостей для підвищення ефективності освітнього процесу, 

поділитись найкращим, що є в арсеналі освіти, зміцнити партнерські відносини та 

започаткувати нові традиції заради майбутнього. Учасниками фестивалю були 

директор школи – Н. Середа, заступники директора – Л. Бондар та К. Сидорчик, які 

презентували досвід роботи педагогічного колективу школи з розвитку напрямку 

робототехніки та використання можливостей онлайн-сервісів. Основними темами 

виступів наших педагогів були: “Формування інформаційно-цифрової компетентності 

учасників освітнього процесу Вараської ЗОШ №1” , “Робототехніка як елемент 

STEAM- освіти “, “Використання онлайн-сервісів в освітньому процесі”. 

Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його 

індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. У процесі 

індивідуальної роботи над науково-методичною темою вчителі вивчали джерела 

науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну 

педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних 

сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду. У 2019-

2020 навчальному році педагогічний колектив школи завершив роботу над науково-

методичною темою “Шляхи підвищення навчальних досягнень учнів”. Результати 

роботи над проблемою школи зафіксовані у звітах методичних об’єднань та у 

підсумковому наказі.   

Аналіз підсумків діяльності школи за 2019-2020 навчальний рік показує, що 

методична рада, методичні об’єднання і педагогічний колектив школи, в цілому, у 

процесі своєї діяльності реалізували мету та завдання поставлені на початку 

навчального року. 

Робота з обдарованими дітьми.  

Метою системи роботи з обдарованими дітьми у школі є створення належних 

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.  

 Методична робота педагогічного колективу з обдарованими школярами була 

досить результативною. Підготовка учнів до міських, обласних та всеукраїнських 

інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад принесла відмінні результати як на 

міському, так і на обласному рівнях. 

Педагогічний колектив школи упродовж 2019-2020 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 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 - 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.  

 Початковим етапом у формуванні самовдосконалення особистості є початкова 

школа. Саме вчителі початкових класів здійснюють роботу по виявлення обдарованих 

дітей на ранньому етапі. Учні початкової школи щорічно беруть участь у конкурсі 

написання дослідницько - експериментальних робіт із природознавства «Юний 

дослідник». У 2019-2020 н.р. у ІІ етапі Конкурсу учні школи вибороли 4 призових 

місця (І-1, ІІ-2, ІІІ-1): Чугай Дарина (4-Г) у напрямку «Тваринний світ» - ІІ місце 

(вчитель Горелова Л.В.), Прокопович Максим (4-Є) у напрямку «Я і природа» -ІІ 

місце (вчитель Царик І.Л.), Гутнік Богдан (4-Г) у напрямку «Рослини навколо нас» -ІІІ 

місце (вчитель Горелова Л.В.).  Учениця 5-Б класу Ващишина Анна у напрямку «Я і 

природа» (вчитель Артюх Р.Б.) посіла І призове місце. Обласний та всеукраїнський 

етапи конкурсу «Юний дослідник» не проводилися у зв’язку із епідеміологічною 

ситуацією в країні. 

Учнівська олімпіада це співпраця учня і вчителя та однин із результативних 

шляхів роботи з обдарованими учнями. Переможцями ІІ етапу предметних олімпіад 

стали 106 учнів школи, виборовши 26 - Ім., 38 – ІІ м., 42 – ІІІ м. Для участі у ІІІ 



(обласному) етапі предметних олімпіад було сформовано команду учнів школи із 20 

переможців міського етапу, які здобули 22 призових місця (І-2, ІІ-6, ІІІ-14).  

Найбільшу кількість призових місць у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін здобули: 

- учень 10-А класу Лобанов Данило – 14, з яких 7 обласного рівня (Ім. – 

інформатика, фізика; ІІ м. - математика, економіка; ІІІ м. – астрономія, хімія, 

інформаційні технології). За результатами відбірково-тренувальних зборів Данило 

був визначений учасником IV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики від 

Рівненської області. Однак, у зв’язку з карантином, IV етап Всеукраїнських олімпіад 

було відмінено на рівні МОН. Також Данило брав участь у розв’язанні задач рівня IV 

етапу через дистанційні змагання онлайн на сайті Всеукраїнських олімпіад з 

інформатики Серед 140 учнів 9-11 класів України, які взяли участь у неофіційному 

дистанційному змаганні, Лобанов Д. показав чудовий результат - 11 місце серед учнів 

10-х класів (всього у ІІ онлайн-змаганні брало участь 49 учнів 10-их класів). За такі 

досягнення в попередні роки учні нагороджувалися дипломами ІІ ступеня. 

- Бойко Владислав (10-Б) виборов 10 призових місць з яких 3 обласного рівня (ІІ 

місце з інформаційних технологій, ІІІ – з правознавства, історії). 

- Федосюк Олександр, учень 8-А класу виборов 6 призових місць з яких одне 

обласного рівня: ІІ місце – з фізики, ІІІ місце – з математики, географії, хімії,  

англійської мови; 

- Дулько Діана, учениця 11-Б класу виборола 6 призових місць з яких одне 

обласного рівня: І місце – з астрономії, ІІ місце – з фізики, географії, інформаційних 

технологій,  ІІІ місце – з хімії. П’ять перемог здобув Бондаренко Максим, учень 9-Б, з 

яких одне обласного рівя: І місце - з хімії, інформатики, ІІ місце – з математики, ІІІ 

місце - з української мови та літератури.  

- Панченко Зоя, учениця 9-Б класу, учасниця і переможець 2 олімпіад міського і 

обласного рівнів: (ІІ – фізика, ІІ – математика у ІІІ етапі). 

Призові місця (ІІІ м.) на обласному рівні з англійської мови виборола Луць 

Вікторія (9-А), Бондаренко Максим (9-В) –ІІІ м. з інформатики, Лаврусік Денис (9-В) 

– ІІ м. з біології, Тарасюк Олександр (10-А) – ІІ м. з математики, Артемчук 

Володимир (11-Б) – ІІІ м. з ІТ, Тарасюк Олександр (9-А) – ІІ м. з математики, 

Позднякова Олександра (10-Б) – ІІІ м. з ІТ, Литвинчук Ілля (9-В) – ІІІ м. з ІТ, Слобода 

Ірина (9-В) –ІІІ м. з ІТ, Апончук Олег (9-В) – ІІІ м. з трудового навчання, Талах 

Владислав (11-Б) – ІІІ м. з географії. 

Найбільшу кількість переможців ІІ етапу предметних олімпіад підготували: 

вчителі інформатики Грушевська Т.В. – 10, Мамчич М.С. – 8, вчитель фізики 

Федосюк Л.В. – 7, вчителі хімії Волочнюк М.М. та Гоштук Р.П., вчитель біології та 

екології Моніч Н.З – 6, вчитель фізики та астрономії Сидорчик К.М., вчитель 

математики Івасюк Г.Є., вчитель англійської мови Делех О.М., вчитель правознавства 

та історії Микулінська Т.Д – 5.   

Найбільшу кількість переможців ІІІ етапу предметних олімпіад підготували: 

вчителі інформатики Грушевська Т.В. та Мамчич М.С. – по 3. 

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. На жаль у 2019-2020 н.р. лише одна учениця 

школи брала участь у І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН та 

здобула перемогу:  

- Соболєва Валерія (11-Б) – ІІ місце, секція «Медицина» - (керівник роботи вчитель 

основ здоров’я Дейнека О.М.). Проте у ІІ (обласному) етапі даного конкурсу учениця 

не виборола призового місця, а це говорить про те, що участь та результативність  

цього конкурсу у поточному навчальному році  набагато погіршилася у порівнянні з 

минулим рокам. 

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., вчителя фізики Федосюк Л.В., вчителів 

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

Л.В., вчителя біології Артюх Р.Б., вчителів інформатики Мамчич М.С. та Грушевську 

Т.В., вчителя історії Комар Н.М., вчителя правознавства Микулінську Т.Д., вчителя 

англійської мови Омельчук Н.В., вчителя економіки Суворову Г.М., вчителя 

астрономії Приходько Н.А.. вчителя географії Колодій Л.А.. вчителя трудового 

навчання Проневича В.М. 

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

школи посіли 7 призових місць (І-4,ІІ-1,ІІІ-2): Савонюк Олексій (4-А кл. - вчитель 

Мельник Н.С.) - І м., Ващишина Анна (5-Б кл.- вчитель Максімова О.А.) – І м., 

Васерук Роман (7-Вкл. – вчитель Мельник О.М.) – І м., Бондаренко Максим (9-В кл. – 

вчитель Басюк Л.Ю.) – І м., Власюк Олександр (6-В кл. – вчитель Мельник О.М.) – ІІ 

м., Щур Софія (11-Б кл. - вчитель Максімова О.А.) – ІІІ м., Ковальчук Катерина (3-

Бкл.- вчитель Фентісова О.Г.) – ІІІ м.  

У Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка на міському 

рівні учні школи посіли також 7 призових місць (І-3, ІІ-2, ІІІ-2): Кмін Денис (6-В кл.) 

– І місце (вчитель Мельник О.М.), Петрук Оксана (9-А кл.) – І місце (вчителі Басюк 

Л.Ю., Ковалишина В.С.), Вороніна Ірина (10-Акл.) – І місце (вчитель Щур О.С.), 

Аверкін Ангеліна (5-Д кл.)- ІІ місце (вчитель Максімова О.А.), Дулько Діана (11-Б 

кл.) – ІІ місце (вчитель Максімова О.А.), Самойдюк Анастасія (7-Бкл.)- ІІ місце 

(вчителі Мельник С.С., Урдюк О.М.), Савонік Дарина (8-А КЛ.) –ІІІ місце (вчитель 

Пікусь Ю.В.). 

Кмін Денис, учень 6-В класу, став переможцем обласного етапу Міжнародного 

мовно-літературного конкурс ім. Т. Шевченка, посівши ІІІ місце (вчитель Мельник 

О.М.). 

9 грудня 2019 року комунальним закладом «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради  спільно з 

Навчально-науковим інститутом автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки 

Національного університету водного господарства та природокористування був 

проведений обласний конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій. 

Конкурс проводився у трьох номінаціях: «Офіс-менеджмент», «Веб-дизайн» і 



«Програмування». Пилипчук Анна (10-Б) посіла ІІІ місце в номінації “Офіс-

менеджмент” (вчитель Грушевська Т.В.).    

У міському конкурсі рефератів серед старшокласників шкіл зони спостереження 

РАЕС “Малі Курчатовські читання” Саворона Костянтин (9-Б) посів І місце, Ушко 

Ангеліна (10-Б) - І місце (вчитель Федосюк Л.В.), Пашкевич Антон (10-А) – ІІ місце 

(вчитель Сидорчик К.М.), Мушик Марія (10-А) – ІІІ місце (вчитель Сидорчик К.М.).  

У міському брейн-ринзі серед старшокласників міста Вараш, смт. 

Володимирець, смт. Маневичі на тему «Атомна енергетика і суспільство» команда 

школи у складі учнів 10-А класу (Мушик М., Вайсер Є., Кучинський В., Фокін І., 

Булан С., Пашкевич А.) виборола І місце (керівник команди вчитель фвізики 

Сидорчик К.М.).  

В рамках співпраці освітян з ВП РАЕС учні середньої та старшої школи 

проходили навчання у «ІТ-школі», яке проводили фахівці служби інформаційних 

технологій ВП «Рівненська АЕС». 

Протягом 2019-2020 н.р. учні школи брали участь та посідали призові місця у 

предметних конкурсах, турнірах, змаганнях. 90 учнів  5 - 11-х класів  взяли участь у 

Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», показавши високі результати та 

отримавши відмінні дипломи.  

Сьомий рік поспіль учні школи беруть участь Всеукраїнському конкурсі з 

англійської мови «Гринвіч».  У 2019-2020н.р. 51 учень школи змагалися за кращого 

знавця англійської мови. За результатами конкурсу учні 3-11х класів було 

нагороджено золотими, срібними, бронзовими сертифікатами. Також всі учасники 

конкурсу отримали заохочувані подарунки.  

У конкурсі “Олімпіс 2019 - Осіння сесія” взяло участь 111 учнів 1-11-х класів. 

Змагання відбувалися з 5-ти предметів: українська мова, англійська мова, 

природознавство/біологія, математика, інформатика. За результатами конкурсу школа 

посіла І місце серед закладів-учасників Рівненської області та 16-те серед всіх 967-ми 

закладів-учасників. Школярі 1-11-х класів отримали 265 Дипломів І-ІІІ ступеня, 172 

Грамоти та 97 одиниць настільних міні-ігор. Вчителі-оганізатори конкурсу отримали 

8 сертифікатів, а вчителі-предметники отримали 29 свідоцтв за досягнення їхніх 

вихованців. 

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.  

Соціально-психологічна служба.  

Практичний психолог та соціальний педагог удосконалювали свою професійну 

майстерність на методичних об’єднаннях та семінарах. Протягом навчального року 

було проведено індивідуальні навчально-методичні консультування щодо вивчення 

соціального статусу дітей, вимог до оформлення документації з охорони дитинства, 

особливостей роботи класних керівників, педагогічного колективу та адміністрації 

школи з дітьми, що потрапили до групи ризику. Фахівцями протягом року 

забезпечено психологічний супровід дітей із сімей учасників АТО. В цьому напрямку 

проводилася діагностична робота, спрямована на вивчення емоційного стану, 



надавалася консультативна допомога учням, батькам, педагогам. Згідно аналітичних 

звітів, впродовж 2019-2020 навчального року до психологічної служби школи 

надходили звернення учнів, батьків, вчителів. Серед питань, з якими батьки 

зверталися до практичного психолога, найбільш вагомими були: проблема стосунків 

дитини з однолітками, готовність до навчання та труднощі у навчанні, вікові та 

індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини. Батьки зверталися 

до соціального педагога з проблеми стосунків дитини з однолітками та адаптації до 

нового колективу, профілактики шкідливих звичок, проблем залежностей та 

формування навичок здорового способу життя.  

До основних напрямків діяльності психологічної служби школи належали 

контроль за адаптацією першокласників до навчання у школі, адаптацією 

п’ятикласників до нових умов навчання в основній школі, тобто перехід учнів з 

початкової школи до середньої.  

Продовжувалась робота з учнями, які потребують поглибленої уваги 

психолога, а саме: з учнями пільгових категорій, з ускладненою поведінкою, з 

особливостями розвитку, з обдарованими а результатами діагностики та за потребою 

для таких учнів складено програми роботи та проводились корекційно-розвивальні 

заняття, бесіди, консультації.  

В основу діяльності психологічної служби школи покладено Положення про 

психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 

22.05.2018 № 509), 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 І семестру та початку ІІ семестру 2019-

2020 навчального року організацію харчування у навчальному закладі проводило 

ТОВ “ Віртуоз ЛТД”. Далі (до 13.03.2020) харчування учнів закладу здійснювало 

комунальне підприємство «Володимирецький КГХ». 

Відповідно до рішення Вараської міської ради від 30.10.2019  № 1547 « Про 

затвердження міської програми «Харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти  Вараської територіальної громади на 2020-2022 роки» (з наступними змінами 

та доповненнями), рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 04 

грудня 2019 №286 « Про організацію харчування учнів та вихованців закладів 

загальної середньої та дошкільної освіти територіальної громади Вараської міської 

ради на 2020 рік», на 2019-2020 навчальний рік  безкоштовним гарячим харчуванням 

були забезпечені діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, напівсироти, діти-

інваліди І-ІІІ груп, діти учасників АТО, діти учасників бойових дій, діти 

переселенців, (108 учнів), учні початкових класів (607 учнів). Крім того, у групі 

подовженого дня безкоштовним харчуванням користувались 22 учні, а з оплатою 50% 

- 36 учнів 1-2-х класів. Згідно рішення виконавчого комітету Вараської міської ради 

від 04 грудня 2019 №286 діти названих вище пільгових категорій харчуватимуться 

безкоштовно до кінця поточного фінансового року. 

Понад 100 учнів 5-11 класів харчувались у шкільній їдальні за кошти батьків. 

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 освітнього 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.  

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.  

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. 

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися: 

дітей, позбавлених батьківського піклування – 7 

дітей з багатодітних родин – 282 

дітей з малозабезпечених родин – 45 

дітей, батьки яких знаходяться в АТО – 44 

дітей-інвалідів – 19 

дітей з особливими потребами– 7; 

дітей з неповних сімей – 148 

дітей – переселенців з окупованих територій – 2 

дітей, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів - 2 

діти СЖО – 5. 

У серпні-вересні 2019 року дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 

піклування за рахунок міського бюджету було придбано шкільну і спортивну форма 

на суму  (3000,00 грн. на кожну дитину). Складено характеристики та акти 

обстеження на цих дітей та ведуться індивідуальні плани роботи з дітьми цієї 

категорії. 

Постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились 

без батьківського піклування, та інших дітей із соціально вразливих категорій. 

Протягом навчального року усі діти, позбавлені батьківського піклування, діти 

з особливими потребами, діти – напівсироти, діти з малозабезпечених сімей  були 

забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. 

Виховна робота.  

У 2019 – 2020 навчальному році  школа працювала згідно Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Конвенції 

ООН про права дитини, «Стратегії національно-патріотичного виховання» (Указ 

Президента України від 13 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання»), Програми національного виховання 

учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки, методичних рекомендацій 

управління освіти та плану  роботи школи  на 2019-2020 н.р.  Розпочався навчальний 

рік першим уроком, на якому здобувачі освіти мали змогу формувати  національну 

свідомість, почуття любові до рідної землі та свого народу шляхом вивчення історії 

держави, її національних і культурних традицій, поваги до законів України, 

забезпечення духовної єдності поколінь, бажання працювати задля ефективного 

розвитку держави, готовності захищати її.  



Упродовж 2019 – 2020 навчального року класними керівниками було 

проведено різні виховні заходи (виховні години, години спілкування, вікторини, ігри, 

уроки мужності, квести, екскурсії, змагання, інформаційні хвилинки, тематичні 

виставки та ін) та благодійні акції, що сприяло зміцненню патріотичних почуттів, 

виховуванню дбайливого ставлення до національних багатств, шанобливого 

ставлення до історичної, національної пам'яті, любові до рідної культури, мови, 

підвищенню зацікавленості молоді щодо  служби у Збройних силах України, її 

готовності до захисту України.  

Традиційними стали зустрічі старшокласників з військовослужбовцями вч 

3045 Національної гвардії України, які відбуваються не лише в навчальному закладі, а 

й на території військової частини та полігоні. У рамках відзначення  Дня українського 

козацтва, Дня захисника України та Дня створення УПА  учні освітнього закладу 

спільно з військовими взяти участь в урочистій ході, приуроченій вшануванню 

українських захисників. Захід розпочався показовими виступами рою «Стріла», який 

продемонстрував творчу програму зі стройової підготовки військово-патріотичної гри 

«Сокіл-Джура». Успішним для команди школи став виступ у міських військово-

спортивних змаганнях «Нумо, хлопці-козаки!», конкурсанти  вибороли ІІІ місце. 

 Були також проведені тематичні заходи з нагоди Дня Гідності і Свободи за 

участю військовослужбовців, поліцейських, які побували в АТО та боронили кордони 

України, учні переглянули документальні фільми про події на Майдані.  

Вшанували пам’ять Героїв Крут проведенням заняття «Основи стрільби із 

пневматичної гвинтівки» в рамках військово-туристичного вишколу юних пластунів 

та юних джур  (керівники Соболєва Л.В. та  Міцюк В.В.). 

З метою гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє 

життя, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, 

європейське майбутнє України, увічнення великої людської громадянської і 

національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким 

змінено хід історії нашої держави проведено єдиний урок  «Пам’яті Небесної Сотні», 

акція «Єдина хвилина пам’яті», старшокласники переглянули фільми  про українську 

революцію.  

Залучали також учнів до історико - краєзнавчої роботи. Так робота  

«Сторінками історії Другої світової війни. Спогади очевидців подій 1939-1945 рр та їх 

нащадків» учня 10-Б класу Бойка Влада посіла ІІІ місце у міському конкурсі робіт 

Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна». 

Велика увага приділялась заходам з протидії булінгу. Класними керівниками на 

класних годинах проводилися бесіди, розмова у колі, диспути та інші форми роботи. 

Відповідна робота із здобувачами освіти систематично проводилася практичним 

психологом та соціальним педагогом, зокрема  проведено заняття з елементами 

тренінгу «Стоп, булінг!», години спілкування «Що значить справжня дружба»,  

тренінг «Ні - насильству»,  бесіда «Будемо толерантними». Долучились до цієї роботи 

і працівники ВП РАСЕ, які  спільно з представниками Вараського ІРЦ  провели 

пізнавальне заняття з елементами тренінгу «Усі ми різні, усі ми рівні».  У закладі 

розроблено методичні рекомендації  з вищезазначеного питання. Щоб робота щодо 



протидії булінгу була в системі, на батьківських зборах були порушені такі питання 

як «Насилля в сім’ї», «Інтернет безпека».  

Із метою правової освіти та правового виховання учнів у школі було проведено 

тиждень правової освіти, в рамках якого відбулася зустрічі для учнів з 

представниками відділу ювенальної превенції. У рамках співпраці з ВП  РАЕС 

викладачем ПТУ  для старшокласників проведено урок «Прав без обов’язків не 

буває», а учнів 9-11 класів було охоплено курсом лекцій «Наркотична залежність – 

дорога в один кінець», які проводили для старшокласників представники ГО «Нове 

життя». Така співпраця з громадською організацією та Вараською муніципальною 

вартою проходить щорічно та дає хороші результати.  

Здійснюючи художньо - естетичне виховання, сприяючи  творчому розвитку 

учнів , їх уподобань, проведено заходи, приурочені Дню учителя, свята різдвяно-

новорічного циклу, заходи до Дня святого Валентина, до Міжнародного дня рідної 

мови та Шевченківських днів.   

З метою розвитку творчої активності, виховання поваги до культурно – 

мистецької спадщини нації проведено  шкільну акцію «Школа колядує».  

Одинадцятикласниками  підготовлено та проведено вечорниці «Різдвяні гостини у 

Солохи», а дитячі колективи «Домісолька» та «Кантабільє взяли участь у міському 

фестивалі «Різдвяні піснеспіви».  

Конкурси, свята, виставки, тематичні уроки сприяли розвитку й зростанню 

творчих обдарувань учнів. Упродовж року було проведено такі показові заходи:  

рольову гру  «Умію берегти енергію» у 3-В класі в рамках відзначення Днів сталої 

енергіїкласні провела Руднічок Л.В., а Кузнецова Т.В. у  4-Б  - тематичний урок. У 2-Г 

класі класний керівник Вайсер С.П. провела інтерактивний урок «З чого починається 

добро». Знаковими для наймолодших школярів стали урочистості з нагоди посвяти в 

першокласники. Розмаїттям пісень відзначився щорічний шкільний фестиваль  

патріотичної пісні «Україна від «А» до «Я».  Цікавим та насиченим був квест до Дня 

святого Валентина, який для дев’ятикласників організувало учнівське 

самоврядування. Метою такого заходу було навчити підлітків цінувати чудове 

почуття кохання, бути командою. Діти читали вірші, співали пісень, розгадували 

ребуси. Активно долучились учасники освітнього процесу до заходів в рамках STEM 

–освіти. У січні було організовано виставку виробів юних винахідників, які вони 

створювали протягом Інженерного тижня. У рамках фестивалю «STEM- весна 2020»  

проведено ряд заходів. А в квітні було проведено Європейський «STEM- тиждень».  

Уперше учні школи долучились до Міжнародного заочного екологічного 

конкурсу валеологічної спрямованості «Метелики – німий шедевр природи» та 

отримали Дипломи КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради за 

високий рівень та оригінальність виконаних робіт Єсик Ольга у номінації 

«Екологічна сумка з мотивом метелика» (керівник Єсик О.В.), Булан Ольга у 

номінації «Одягнена метеликом», (керівник Демидюк З.С.), Петрова Єва у номінації 

«Симетрія та романтизм у метелику», (керівник Лавренчук О.С.).  Понад сорок учнів 

стали учасниками Всеукраїнської гри «Соняшник».  

Активно долучаються вихованці закладу до проєктної діяльності. Котрий рік 

поспіль наші діти є активноми учасниками у Всеукраїнському проєкті «Відкривай 



Україну». Команда Schoolvaners під керівництвом ментора Килюх Н.І. здобула 

перемогу не лише на регіональному рівні та й у  фінальних змаганнях, які проходили 

в Києві,  виборола ІІ місце,  реалізувавши проєкт «Майданчик розваг», який було 

встановлено на території школи за сприяння міського голови та начальника 

управління освіти.  Діти не зупинилась на досягнутому, а, оновивши команду, знову 

зареєструвались  у проєкті, який проходить за сприяння МОН. За цей період команда 

працювала  під керівництвом менторів Килюх Н.І. та Матвіюк О.М. У час карантину 

команда не полишала проєкт – онлайн реалізувала кілька шкільних та міських  

проєктів, зокрема «Моє місто з мого вікна», «З добром у серці, з надією на майбутнє» 

до Великодніх свят, «Щасти на ЗНО», влаштовувала зустрічі «Speaking Club» після 

самостійного перегляду фільму, долучилась до інтелектуальних ігор «The game», 

організувала флешмоб з пошуком тематичного фільму та розробили комплекс порад, 

який допоможе вивчати англійську за допомогою фільмів та реалізувала проєкт 

«Global film education - дивись та вчись!». 

Крім цього,  учні навчального закладу під керівництвом Дейнеки О.М. вперше 

долучились до Всеукраїнського проєкту «Мішечок», метою якого була популяризація 

бережливого ставлення до природи через використання торбинок, виготовлених із 

вжитих речей.  

З метою формування ціннісного ставлення особистості до духовних та 

культурних надбань рідного краю у навчальному закладі проведено  ряд заходів. Так 

до Міжнародного дня рідної мови учитель української мови та літератури Тєтєнєва 

Ж.В. разом з учнями 11-В класу на високому рівні провела показовий захід 

«Літературні студії «Поети –шістдесятники. Високовольтна лінія духу». Вшановуючи 

пам’ять Великого Кобзаря, вчителі української мови та літератури провели конкурс 

читців-декламаторів «Полум’яне Шевченкове слово». Переможцями у ньому стали 

Киричик Софія ( 7-В), яка виборола І місце, Петрук Оксана (9-А), Кондратюк 

Анастасія (5-Г), Батурка Богдана ( 5-Б) – ІІ місце  та Магомєдова Аріна (6-А) – ІІІ 

місце.  

Екологічне виховання, здійснюється на всіх етапах навчання в школі, що 

безпосередньо сприяє розвитку загальнолюдських цінностей та екологічної культури, 

формує емоційне ставлення до природи, до себе, до людей, до всього оточуючого.  

Під час проведення позакласних заходів вчителі сконцентровують увагу дітей на 

екологічних проблемах, створюють умови для виховання громадської позиції до 

проблем охорони навколишнього середовища. Проводиться робота з учнями відносно 

ефективного використання ресурсів. Учні беруть активну участь в екологічних 

акціях: «Годівничка», «Збери макулатуру»,  «Будиночок для птахів»,  вони 

висаджують квіти, дерева. 

Виховна робота під час карантину проходила у формі акцій, відеоуроків, 

віртуальних екскурсій, цікавих постів, інтернет-конкурсів, майстер-класів. 

Напередодні Великодня відбувся  майстер-клас  онлайн з виготовлення крашанок,  

діти власноруч оформлювали неодмінний атрибут цього свята спільно з класним 

керівником  Матвіюк О.В. Щирі вітання адресували учні 6-А класу найріднішій 

людині на землі, презентувавши відеокліп  «Любим матусям пошана від нас» 

(класний керівник Килюх Н.І.). Своє шанування коду української нації вишиванці 



продемострували учні, провівши яскравий флешмоб  «Зростаємо у вишиванках»  ( кл. 

керівники Суворова Г.М. та Килюх Н.І.). До Дня Європи  віртуальний флешмоб «Ми 

– діти Європи» провела класний керівник Грушевська Т.В., а  до віртуальної екскурсії  

«Відкриваємо Європу» залучила учнів  Матвіюк О.В. Дев’ятикласники  організували  

колективне онлайн- створення та обговорення  google-презентації «Пізнаємо Європу 

разом» (класний керівник  Мамчич М.С.), а для молодших школярів класний керівник 

Кузнецова Т.В. провела онлайн-гру  «Відкрий для себе Європу». 

Одним з важливих завдань, які стоять перед школою є виховання у дітей 

інтересу і смаку до праці, до набуття знань і навичок в різних галузях. Цьому 

сприяють заняття у гуртках за нахилами та уподобаннями. В освітньому закладі в 

цьому навчальному році працювало 14 гуртків та спортивних секцій різних 

напрямків, зокрема: «Дивосвіт слова», «Здоровим будь» /баскетбол/, «Футбол» (2 

групи), «Шахи», «Дзюдо», «Сучасний танець» (3 групи), «Hande made»,  «Я та 

конфлікт», «Жити в злагоді з собою та іншими», «Юний пластун», «Джура», 

«Драматичний», «Зелений пакет», «Робототехніка».  Всього до занять у гуртках було 

залучено 23 % учнів освітнього закладу.  Результати своєї діяльності гуртківці 

представляють під час предметних тижнів, беруть участь у культурно-спортивно-

масових заходах, які проходять в школі. 

Робота з батьками була спрямована на пошук максимальної взаємодії між 

батьками та вчителями, активне залучення сім’ї до освітнього процесу. Протягом 

навчального року проведено загальні батьківські збори (жовтень, лютий), на яких 

розглядалися питання навчання та виховання, організація дозвілля учнів, 

відповідальність батьків за виховання дітей.  

Класні керівники в роботі з батьками використовують як традиційні ( батьківські 

збори), так і нетрадиційні форми роботи (родинні свята, круглі столи та ін). 

Цивільний захист, охорона праці та безпека життєдіяльності  

На початок 2019/2020 навчального року були оформлені всі необхідні акти-

дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях 

підвищеної небезпеки. На засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 30.08.2019 

року) затверджено річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено 

розділ «Заходи з охорони праці». Розроблено посадові обов’язки працівників, 

інструкції з техніки безпеки, з пожежної безпеки, електробезпеки, з охорони праці й 

безпеки життєдіяльності.  

Наказом по школі передбачено відповідальних за організацію роботи з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний 

час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й 

пожежну безпеку в школі тощо.  

У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань 

охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного 

інструктажу з охорони праці для працівників  школи. 

Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. Вона 

включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів 

відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці 

працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з 



охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний 

контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й 

правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії 

для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, 

майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до 

Закону України «Про охорону праці».  

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні 

договори й угоди» між адміністрацією школи й профспілковим комітетом підписаний 

Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних 

і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи своїх прав і 

соціальних гарантій на охорону праці. 

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, 

учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях,біології,  спортзалі 

передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і 

практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки 

безпеки й охорони праці. Закуплені вогнегасники і розташовані в доступних місцях 

по школі. 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 

програма вступного інструктажу. Систематично відбуваються цільові інструктажі з 

учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. 

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням 

занять із цивільної захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів 

евакуації учнів зі школи ( жовтень, грудень, січень). Випускаються плакати на різні 

теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики» 

та ін.). Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час 

канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з 

безпеки життєдіяльності. 

Учні 1—11-х класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Періодично 

учні 1—11-х класів проходять перевірку на педикульоз. 

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення 

нормального функціонування будівлі школи. Закуповуються необхідні миючи засоби 

для дотримання належного санітарно-гігієнічного стану школи. 

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2019-2020 

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. 

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.  

Навчальним закладом аналізується стан травматизму серед учасників 

освітнього процесу, розробляються заходи щодо попередження та недопущення 

дитячого травматизму, виробничого та невиробничого травматизму серед 

працівників. 

У вересні проведено місячник «Увага! Діти на дорозі», у жовтні – тиждень 

пожежної безпеки.  

Звернення громадян 

       Відповідно  до Закону України «Про звернення  громадян» протягом 2019-2020 н. 

р. до адміністрації закладу звернулося офіційно 44 громадян з різних питань: 

зарахування  учнів   в школу, організація освітнього процесу; працевлаштування, 

проходження практики, надання  приміщень в оренду  тощо. 

       Пропозиції та рекомендації педагогічного колективу, батьків, учнів, органів  

громадського самоврядування постійно враховувалися в роботі. 

      Протягом навчального року відчувалась тісна співпраця адміністрації школи з 

управлінням освіти, профспілковим комітетом школи, працівниками закладу,  

батьками та учнями. 

Виконання статі 30 Закону України «Про освіту 

Відповідно до статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» 

Закону України «Про освіту» на сайті закладу у рубриці «Інформаційна прозорість» 

наявний відкритий доступ до такої інформації та документів: статут закладу; ліцензія 

на провадження освітньої діяльності; структура та органи управління закладу освіти; 

кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами; освітня програма, що 

реалізуються в закладі та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною 

освітньою програмою; територія обслуговування, закріплена за закладом 

засновником; ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі; 

мова освітнього процесу; наявність вакантних посад, порядок і умови проведення 

конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); матеріально-технічне 

забезпечення закладу (згідно з ліцензійними умовами); результати моніторингу якості 

освіти; річний звіт про діяльність закладу; правила прийому до закладу; умови 

доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; 

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі; порядок подання та розгляду 

(з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі; 

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); 

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічне забезпечення  

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.  

    Моральне  та матеріальне стимулювання педагогічних працівників:  

- відповідно  до Закону України «Про  освіту» ст. 57 педагогічним працівники 

мають такі державні гарантії: належні умови праці та медичне обслуговування; 

оплату підвищення кваліфікації; правовий, соціальний, професійний захист; 

- диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до 

кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок 

заробітної плати) за педагогічні звання; виплату педагогічним працівникам щорічної 

грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) 

за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків; виплату 

педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового 

окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки; 

Крім того, проводяться такі виплати: матеріальна допомога у розмірі посадового 

окладу в зв'язку з виходом на пенсію; доплата заступникам директора у розмірі  10% 

до окладу за складність і напруженість у роботі; доплата  40% учителю фізкультури 

за організацію і проведення позакласної роботи; доплата  30% всім педпрацівникам за 

престижність праці; 50% працівникам бібліотеки за особливі умови роботи; 50% 

вчитель-логопед за особливі умови роботи; одноразова допомога працівникам 

бібліотеки у розмірі посадового окладу для вирішення соціально-побутових проблем 

(Постанова Кабінету Міністрів від 30.09.2009); доплата 25% до посадового окладу 

педагогічним працівникам класів з інклюзивним навчанням преміювання за 

підготовку призерів обласних олімпіад, МАНу тощо. 

Моральне  заохочення для  працівників: нагородження грамотами, оголошення 

подяк за високі досягнення в освітній та громадській діяльності. 

  На сайті школи у рубриці «Фінансова звітність» оприлюднено кошторис і 

фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформація 

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, а також про 

кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. 

   Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих 

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

робітників адміністративно-господарчої частини, батьків приміщення та територія 

школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється 

чистотою та охайністю.  

Упродовж 2019-2020 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), придбано будівельні та інші 

господарські матеріали, канцелярські товари , спортивний інвентар та інші витратні 

матеріали. Також зусиллями працівників закладів проведено косметичні ремонти в 

класних кімнатах, коридорах  приміщеннях. Пофарбовані спортивні споруди на 

стадіоні школи. Зроблено сучасний ремонт спортивної зали для молодших школярів 

та туалету (для хлопчиків та дівчаток) на першому поверсі. Частково зроблений 

ремонт у підвальному приміщені школи ( освітлення, заміна труб). Встановлені малі 

спортивні споруди на стадіоні для молодших школярів.  

Окрім того, у закладі є ряд невирішених проблем: на сьогодні у нас незавершені 

роботи по реконструкції фасаду закладу , на даному етапі проводиться корегування 

проекту. Також  заклад потребує встановлення протипожежної системи оповіщення, 

капітального ремонту спортивної, кабінетів трудового навчання, заміна 

електромереж, поточного ремонту туалетів,   ремонту асфальтового покриття 

подвір’я, бігових доріжок.  

Основні завданнями та пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу 

школи над оновленням змісту освіти в Концепції нової української школи на 

2020-2021 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 2020-2021 н.р. є:   

1. Забезпечення гарантованого Конституцією України право громадян на здобуття 

повної загальної середньої освіти. 

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження нових Державних 

стандартів та Концепції Нової української школи. 

3. Спрямувати всю методичну роботу школи на успішну реалізацію елементів 

дистанційного навчання школярів. 

4. Продовжити роботу над формуванням життєвих компетенцій школяра в рамках 

освітнього простору. 

5. Удосконалювати зміст, форми і методи освітнього процесу шляхом: 

- забезпечення кожному з здобувачів освіти рівного доступу до якісної освіти; 

- здійснення постійног моніторингу показників роботи школи та педагогічних 

працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо 

вдосконалення їхньої діяльності; 

- зміцнення навчально-матеріальної бази школи; 

- забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і 

життя дітей; 

- виховання громадянської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, 

моралі, поваги до державних символів України; 

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей 

пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу; 



- дотримання  академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. 

6. Посилення контролю за якісним викладанням предметів, ефективним 

використанням сучасних інформаційних технологій для забезпечення 

диференційованого підходу та підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення 

предметів. 

7. Розвиток творчої активності педагогів, підвищення їхнього кваліфікаційного та 

професійного рівня.  

9. Створювати умови для реалізації інклюзивної освіти. 

10. Впроваджувати STEM технології в освітній процес. 

11. 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. 

12. Забезпечувати умови для реалізації в початковій та основній школі науково-

педагогічного проекту «Інтелект України». 

13. 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; 

14. Здійснювати контроль за дотримання законодавства з охорони дитинства, 

спрямованого на профілактику бездоглядності дітей, які виховуються у 

неблагополучних сім’ях.  

15. Забезпечення відкритості і прозорості діяльності закладу. 

 

 

 

Директор школи                                                                                        Н.Середа 


