
1 
 

 

Підсумки роботи школиза 2017/2018 навчальний рік 

 

 Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-

Святошинської районної державної адміністрації Київської області - 

комунальна організація (установа, заклад)занесений до Єдиного державного 

реєстру з ідентифікаційним кодом юридичної особи 25658485. 

Код виду економічної діяльності: 85.20 –ПОЧАТКОВА ОСВІТА; 85.31 – 
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА. 

 

Будівля школи прийнята в експлуатацію  у 1985 році з проектною 

потужністю 784 учнів.  

Державним актом на право постійного користування земельною 

ділянкою визначено площу території школи -  2,2 га. 

  

 Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 03027, 

вул.Нова 1, с.Новосілки, Києво-Святошинський район, Київська область, 

тел. 526-22-20; електронна адреса: nova.school@ukr.net, адреса веб-сайту 

закладу http://novosilky-ks-school.edukit.kiev.ua 

 Директор школи - Ліщук Ірина Олегівна 
 

У 2017–2018 навчальному році робота школи була спрямована на 

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

реалізацію Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р., Державних 

стандартів початкової загальної освіти, базової і повної  загальної середньої 

освіти, а також державних, регіональних та районних  програм у галузі освіти,  

інших чинних законодавчих та нормативних документів. 

 Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, 

Колективного договору, Правил внутрішнього  розпорядку школи на 

2017/2018 навчальний рік. 

 Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. 

 

Структурні підрозділи школи: 

 

 Рада школи 

 Науково-методичний центр 

 Методичні об’єднання учителів 

 Школа молодого вчителя 

 Соціально-психологічна служба 

 Логопедична служба 

 Наукове товариство «Ерудит» 

 Дитячо-юнацьке об’єднання «Гармонія» 

mailto:nova.school@ukr.net
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 Шкільна газета «Літера» 
 

Пріоритетні напрями розвитку освітньої системи навчального закладу: 

 

 cтворення  належних умов для всебічного розвитку і саморозвитку 

особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу 

на особистісно зорієнтовані педагогічні технології; 

 забезпечення перебудови та оновлення змісту, форм і методів 

організації навчально-виховного процесу на засадах дитино 

центризму; 

 формування  ключових компетентностей  та наскрізних вмінь 

учнів; 

 виховання гармонійно розвиненої, соціально активної і 

національно свідомої особистості школяра шляхом формування 

загальнолюдських цінностей особистості школяра; 

 комплексна реалізація  оздоровчої функції шкільної освіти через 

упровадження здоров'язбережувальних технологій у навчально-

виховний процес; 

 забезпечення допрофільної підготовки учнів 7-9-х класів та 

профілізації старшої  школи; 

 посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх 

освітніх галузей; 

 подальше впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних, 

інноваційних освітніх технологій в діяльності навчального 

закладу; 

 створення умов для розвитку педагогічної творчості та ініціативи, 

підвищення загальнодидактичного, науково-методичного та 

фахового рівня педагогічних працівників через модернізацію 

внутрішньошкільної методичної роботи, самоосвіту та залучення 

вчителів до експериментальної, дослідницької діяльності. 

 

Стан і розвиток шкільної мережі 
 

 

Класи 

2017-2018н.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Всього  

Кількість 

класів 

 

4 3 4 3 4 2 2 2 2 1 1 28 

Всього учнів 353 262 26 641 
 

Наповнюваність класів 
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Класи

\роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всь

ого  

2013-

2014 
86 44 40 48 45 38 36 29 29 16 14 425 

2014-

2015 
57 80 46 37 52 48 35 36 30 9 16 446 

2015-

2016 
101 60 78 45 39 49 50 32 34 19 9 516 

2016-

2017 
84 103 62 77 48 41 49 48 29 15 19 575 

2017-

2018 
99 83 104 67 77 53 39 50 43 11 15 641 

 

 

 
 

 Протягом 2017/2018 навчального року в закладі було 28 класів, із них: 

1 - 4-х – 14класів; 

5 - 9-х – 12класів; 

10 -11-х класів – 2 класи; 

Експериментальних класів – 11 (за науково-педагогічним проектом «Інтелект 

України»): 

1-А – Іщук К.В.; 

1-Б – Нагорна Л.М; 

2-А – Курбатова Н.П.; 

2-Б – Телегей В.М.; 

3-А – Степенко І.Ш.; 

3-Б –Сухомлин Л.Г.; 

4-А – Кургак О.М.; 
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5-А – Цог К.В.;  

5-Б– Сімоник Н.Ю.; 

6-А – Колосова О.О.; 

7-А – Августовська Н.В.. 

Факультативів – 33; в них учнів - 149. 

Курсів за вибором –13 ;  в них учнів - 223. 

Кількість груп продовженого дня – 9. 

Гуртків – 16, учнів, які їх відвідують  457, що становить 71,4 % від загальної 

кількості дітей у школі (що на 16,1 % більше, ніж у минулому навчальному 

році). У спортивних секціях баскетболу, велоспорту, студії спортивно-

бального танцю та туристичному гуртку  займається 264 учнів що становить 

37 % від загальної кількості.  

Мова навчання - українська. 

Станом на 01.09.2017 р. кількість учнів становила 641. 

Середня наповнюваність учнів у класах складала 23 чоловік.   

Станом на 26.05.2018 р. кількість учнів становила 641. 

За індивідуальною формою навчалося 2учнів, які за станом здоров’я не могли 

відвідувати школу. 

 

Кадрове забезпечення 
 

 У 2017-2018 навчальному році в школі працювало 54 педагоги, у тому числі 

директор, 1 заступник директора з НВР, 1 заступник з ВР, 1 педагог-організатор, 

1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 1логопед та 1 бібліотекар. Школа 

повністю забезпечена педагогічними кадрами, вакансії – відсутні.  

Із 54 педагогічних працівників, які працюють  у 2017-2018 навчальному році, 

вищу освіту мають 50 (93%), базову вищу – 4 (7%). 
 

 Педагогічне звання: 

«вчитель-методист» мають 4 педагоги (8%): Ліщук І.О., Сімоник Н.Ю, 

Кургак О.М., Сахно М.В.. 

«старший вчитель» мають 13педагогів (27%):Майстренко Л.В, Каюк Н.М., 

Бурлака Л.М., Августовська Н.В., Мельник Л.В., Лебединська Н.І., 

Паустовська В.В., Фоміна О.Л., Петренко Л.М., Загородня Н.М., Курбатова 

Н.П., Сухомлин Л.Г., Нагорна Л.М.. 

 Кваліфікаційні категорії: 

«Спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії»  - 21 вчителів ( 39% ) . 

«Спеціаліст  першої  кваліфікаційної категорії»  - 6 вчителів ( 11%).  

«Спеціаліст  другої  кваліфікаційної категорії»  - 14 вчителів (26%).  

«Спеціаліст» – 13 вчителів (24%).  

 Мають сертифікат програми Intel@Навчання для майбутнього – 4 

педагогів: Ліщук І.О., Майстренко Л.В., Загородня Н.М., Нагорна Л.М. 
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 Нагрудний знак «Відмінник освіти України» мають 5педагогів: 

Сімоник Н.Ю, Кургак О.М., Загородня Н.М., Курбатова Н.П., Паустовська 

В.В. 

Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» - 1 педагог (Сімоник Н. 

Ю.).  

  

Реалізація  права особистості на освіту 
 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про 

затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», 

розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації від  

16 .06.2017 «Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку у Києво-

Святошинському районі Київської області» та з метою забезпечення 

своєчасного , належного обліку дітей і підлітків шкільного віку   в школі 

спланована робота зпитань всеобучу.  

 У річному плані роботи школи  є розділ «Забезпечення реалізації прав 

особистостіна освіту»,  де в «Змісті роботи» передбачено забезпечення 

виконання ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту». 

 Питання контролю за охопленням навчанням відображається в наказах 

по школі: від 29 серпня  2017 № 211 «Про проведення обліку дітей та підлітків 

шкільного віку», від 03 жовтня 2017 року № 268 Про посилення контролю за 

відвідуванням учнями школи у 2017/2018 навчальному році», від 30 листопада 

2017 року № 331 «Про аналіз відвідування учнями школи».   Адміністрацією 

школи розглядаються питання відвідування учнями школи на нарадах при 

директору, батьківських зборах, малих педагогічних радах. 

 Відповідальною за облік та охоплення навчанням дітей і підлітків 

шкільного віку на закріпленій за школою території обслуговування 

призначена заступник директора з виховної роботи Каюк Н.М.  

 На індивідуальному навчанні перебувало 2 учні ( Данилішин Даніїл 

– 10, Семенчук Олександра – 8-А).  

Інформація про працевлаштування випускників 9-х класів 

станом на 25 вересня 2017 року 

9 клас 

З них 

продов-

жують 

У % 

від 

заг. 

У тому числі 

До 

 10 

ВНЗ ПТНЗ 

(середня 

Вечірня 

школа 

Праце- 

влашто- 

Вибули 

за межі 

Не 

продовжують 

Інші 

причини 
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здобу-

вати 

повну 

середню 

освіту  

кіль- 

кості 

кл. школа) вані України навчання за 

станом 

здоровя 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29 100% 8 14 5 2 - - - - 

 

Інформація про працевлаштування випускників 11 класу 

станом на 25 вересня 2017 року 

 
11 клас 

Продовжують навчання у: 

НЗ І-ІІ 

 рівнів  

акреди- 

тації 

НЗ 

ІІІ-

ІV 

р.а. 

ПТНЗ Курси 

тощо 

Праце-

влашто-

вані 

Служба в 

армії 

Вибули на 

навчання за 

межі 

України 

Вибули  

за межі 

України 

Не визна-

чились або 

інші причини 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 17 1 - - - - - - 

 

 

Отримання документів про освіту 

Видано атестатів, свідоцтв та нагородження медалями випускників: 

Рік  

 

Всього 

видано 

атестатів 

Золота 

медаль 

Срібна 

медаль 

 

Всього 

видано 

свідоцтв 

Свідоцтв 

звідзнакою 

2013-2014 14+16 1 0 29 1 

2014-2015 16+8 0 0 30 1 

2015-2016 9+2 0 0 34 0 

2016-2017 19+9 1 0 29 0 

2017-2018 15+6 1 0 43 2 
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Нагородження похвальними листами  

та похвальними грамотами 

 

Рік Похвальних 

листів 

Похвальних 

грамот 

Всього 

2-4 класи 5-8,10 класи 11 клас 

2013-2014 30 (23%) 7 (4%) 3 40 

2014-2015 38 (23%) 11 (6%) 3 (12%) 52 (13%) 

2015-2016 35 (19%) 8 (4%) 3 (33%) 46 (11%) 

2016-2017 22(7%) 12(6%) 1(3%) 35(6%) 

2017-2018 35 (10%) 19 (8%) 2 (13%) 56 (9%) 

 

 Похвальні листи за особливі успіхи у навчанніотримали 35 учнів3-4-х 

класів, що становить 10%. 

0
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1,4
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1,8

2
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1 1 

0 0 

2 

Свідоцтва з відзнакою 
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 В cередній  школі (5-8, 10-ті класи) навчальний рік на відмінно 

закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 19 учнів, 

що становить 8%. 

 Похвальною грамотою     за особливі успіхи у вивченні окремих 

предметів нагороджений 2 випускники 11-го класу: 

- Ребенко Катерина (екологія); 

- Дібров Максим (англійська мова). 

 

 
 

 

 

Рівень навчальних досягнень учнів 

2017-2018 
Клас 

\РНД 

К-ть  

учні

в 

Високий  Достатній  Середній  Початко

вий з 

кількох 

предметі

в 

Лиш

е 

поча

тков

ий 

Якісний 

показник 

знань 

3а 28 9 16 3 - - 25 – 89% 

3б 29 8 13 8 - - 21 – 72% 

3в 26 6 17 3 -  23 - 88%  

3г 21 4 9 8 -  13 – 62% 

4а 28 8 14 6 - - 22– 79% 

4б 16 - 9 5 2 - 9 – 56% 

4в 23 - 8 9 3 3 8– 35% 

Всього 

школа І 

171 35-20% 86-50% 42-25% 5-3% 3 – 

2% 

121 - 70% 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

3 3 3 1 2 

37 

49 
43 44 

54 

похвальних грамот похвальних листів 
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ст. 

5а 17 3 10 4 - - 13 – 76% 

5б 22 5 10 7 - - 15 – 68% 

5в 17 1 7 5 4 - 8 – 47% 

5г 21 - 15 3 3 - 15 – 71% 

6а 19 3 9 5 2 - 12– 63% 

6б 34 4 6 14 10 - 10 – 29% 

7а 17 3 5 6 3 - 8– 47% 

7б 22 - 6 10 6 - 6 – 27% 

8а 24 - 8 8 8 - 8 – 33% 

8б 26 - 4 17 5 - 4 – 15% 

9а 21 2 4 7 8 - 6 – 29% 

9б 22 - 7 9 6 - 7 – 32% 

Всього 

школа ІІ 

ст.. 

262 21 – 8% 91– 35% 95 – 36% 55-21%  112 – 

43% 

10 11 - 3 3 5 - 3 – 27% 

11 15 1 9 5 - - 10 – 67% 

Всього 

школа ІІІ 

ст.. 

26 1  - 4% 12 – 46% 8 – 31% 5 - 19% - 13– 50% 

Загально-

шкільний 

показник 

459 57– 12% 189- 41% 145- 32% 65-14% 3 – 

1% 

246– 53% 
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У 2017-2018 н.р. в  школі І ступеня чотирнадцять 1-4 класів загальною 

кількістю 353 учнів, із них 182 учнів 1-2-х класів оцінювались вербально, 

навчальні досягнення учнів  (171) 3-4-х класів оцінювалися за 12-бальною 

шкалою.  

 На високому рівні навчається 35 учнів або 20 % від загальної кількості учнів 

3-4 класів; на достатньому - 86 учнів або 50%; на середньому рівні - 42 учні  

або 25 %. Початковий рівень навчальних досягнень з кількох предметів мають 

8 учнів (5%). 

        У школі ІІ ступеня дванадцять класів загальною кількістю 262 учнів. 

Високий рівень навченості мають 21 учень або 8 % від кількості учнів 5-9 

класів проти 10 (або 5%), що були наприкінці минулого навчального року. 

Достатній та середній рівень мають 91 (35%) та 95 (36 %) учнів відповідно від 

загальної кількості учнів 5-9 класів. Початковий рівень навчальних досягненьз 

кількох предметів має 55учнів  (21 %) проти 53  (24 %),  що були наприкінці 

минулого навчального року. 

 У двох класах школи ІІІ ступеня навчається 26 учнів. З них на 

високому рівні  навчається 1 учень (4%), на достатньому рівні – 12 (46 %), на 

середньому рівні – 8 (31 %) на початковому рівні з кількох предметів - 5 учнів 

або 19 % від загальної кількості учнів 10-11 класів.  

Підсумовуючи показники навчальної діяльності, слід звернути увагу на 

те, що серед 459 (без 1-2-х класів) учнів досягли: 

 високого рівня навчальних досягнень – 57 учнів (12%); 

 достатнього  рівня навчальних досягнень – 189 учнів (41%); 

 середнього рівня – 145 учнів (38%); 

12% 

41% 
32% 

15 

високий рівень 

достатній рівень 

середній рівень 

початковий рівень 
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 початкового рівня з окремих предметів за результатами річного 

оцінювання  мають  68 учнів, становить (15%) від загальної кількості 

учнів, проти 60 (або 15%), що були наприкінці минулого навчального 

року.  З них: 

- з одного предмета – 17 учнів; 

- з двох предметів - 21 учень; 

- з понад двох предметів – 30 учнів. 

 

 Якість навчальних досягнень учнів становить 53% (246 учнів) від 

загальної кількості учнів 3-11 класів. 

 Якісний показник: 

- по школі І ступеня - 70%; 

- по школі ІІ ступеня – 43%;  

- по школі ІІІ ступеня – 50%. 

 

Порівняльна таблиця навчальних досягнень учнів  по класах за  

2016-17 н.р. (червоний) і 2017-18 н.р.  

 
Клас 

\РНД 

К-ть  

учнів 

Високий Достат

ній 

Серед 

ній 

Початковий 

з кількох 

предметів 

Лише 

початк

о 

вий 

Якісний 

показник 

знань 

4а 

Іщук К.В. 

 

18 7 10 1 - - 17-94% 

5а  

Цог К.В. 

17 3 10 4 - - 13 – 76% 

4б 

Нагорна Л.М. 

 

23 8 12 3 - - 20-87% 

5б 

Сімоник Н.Ю. 

22 5 10 7 - - 15 – 68% 

4в 

Ситник Н.В. 

17 - 5 12 - - 5-29% 

5в 

Мельник Л.В. 

17 1 7 5 4 - 8 – 47% 

4г 

Радченко А.П. 

19 - 16 2 1 - 16-84% 

5г 

Пятничук Т.П. 

21 - 15 3 3 - 15 – 71% 

5а 

Колосова О.О. 

17 3 7 7 - - 10-59% 
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6а 19 3 9 5 2 - 12– 63% 

5б 

Бурлака Л.М. 

 

31 2 12 14 3 - 14-45% 

6б 34 4 6 14 10 - 10 – 29% 

6а 

Августовська 

Н.В. 

18 3 6 8 1 - 9-50% 

7а 17 3 5 6 3 - 8– 47% 

6б 

Руднік В.О. 

23 - 6 12 5 - 6-26% 

7б 22 - 6 10 6 - 6 – 27% 

7а 

Петренко Л.М. 

25 - 5 10 10 - 5-20% 

8а 24 - 8 8 8 - 8 – 33% 

7б 

Лебединська 

Н.І. 

24 - 7 12 5 - 7-29% 

8б 26 - 4 17 5 - 4 – 15% 

8а 

Яблонська С.В. 

23 1 8 8 6 - 9-39% 

9а 21 2 4 7 8 - 6 – 29% 

8б 

Бондар А.А. 

25 1 5 9 10 - 6-24% 

9б 22 - 7 9 6 - 7 – 32% 

9а 

Романюк Т.П. 

12 - 1 6 5 - 1-8% 

9б 

Юстименко 

Н.О. 

17 - 3 6 8 - 3-18% 

10 

Романюк Т.П. 

11 - 3 3 5 - 3 – 27% 

10 

Фоміна О.Л. 

15 2 5 7 1 - 7-47% 

11 15 1 9 5 - - 10 – 67% 

 

 Порівняльний аналіз з минулим навчальним роком свідчить, що 

показник якості навчальних досягнень підвищився в учнів 5В, 8-А, 9-Б, 10, 11-

му класах. Залишився стабільним (у межах 5%) в 6-А, 7-А, 7-Б, та знизився в 

5-А,5-Б, 5-Г, 6-Б, 8-Б, 9-А класах. 

 За наслідками аналізу  показник найвищої якості навчальних досягнень 

з навчальних предметів мають учні:  
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 5-А класу – 76% 

 5-Б класу – 68% 

 5-Гкласу – 71% 

 6-А класу – 63% 

 11класу – 67%, що    вище від показника якісної успішності  по школі. 

 

На рівні загальношкільного показника якості навчальних досягнень 

закінчили навчальний рік  учні 

 5-Вкласу – 47% 

 7-А класу – 47% 

 11 класу – 47%. 

 

 Нижче від загальношкільного показника якості навчальних досягнень 

закінчили навчальний рік  учнівські колективи:  

 6-Б класу – 29% 

 7-Б класу – 27% 

 8-А класу – 33% 

 8-Б класу – 15% 

 9-А класу – 29%  

 9-Б класу – 32% 

 10 класу – 27%. 

 

 

Порівняльні показники  навчальних досягнень  

за 2016-2017 та 2017-2018 н.р. 

 
Клас 

\РНД 

К-ть  

учнів 

Високий  Достатній  Середній  Початков

ий з 

кількох 

предметів 

 

Лише 

початков

ий 

Якісний 

показник 

знань 

3-4 класи 

2016-

2017 

139 22-16% 74-53% 37-27% 6-4% - 96 - 69% 

        

 

2017-

2018 

171 35-20% 86-50% 42-25% 5-3% 3 – 2% 121 - 70% 

5-9 класи 

2016-

2017 

215 10 – 

5% 

60 – 28% 92 – 43% 53-24%  70 – 33% 
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2017-

2018 

262 21 – 

8% 

91 – 35% 95 – 36% 55 -21%  112 – 43% 

        

10-11 класи 

2016-

2017 

34 3  - 9% 13 – 38% 17 – 50% 1-3% - 16– 47% 

        

2017-

2018 

26 1  - 4% 12 – 46% 8 – 31% 5 - 19 % - 13– 50% 

        

Загальношкільний показник 

2016-

2017 

388 35– 9% 147- 

38% 

146- 38% 60-15%  182– 47% 

2017-

2018 

459 57– 

12% 

189- 

41% 

145- 32% 65-14% 3 – 1% 246 – 53% 

 

Порівняльна таблиця рівня навчальних досягнень учнів 

Рік  Всьог

о 

учнів 

2-11 

класів 

Високий  Достатній  Середні

й  

Початков

ий з 

кількох 

предметів 

Лише 

почат

ковий 

Якісний 

показник 

знань 

2013/

2014 

339 39– 12% 129- 38% 131-38% 40 – 12% - 168– 50% 

2014/

2015 

389 52– 13% 137- 35% 143-37% 57 – 15% - 189– 49% 

2015/

2016 

415 43–12% 168- 38% 133-32% 71-17% 1-1% 211– 51% 

2016/

2017 

388 35– 9% 147- 38% 146-38% 60-15%  182– 47% 

2017-

2018 

459 57– 12% 189- 41% 145-

32% 

65-14% 3-1% 246 –53% 

 

 

 

 

 

Порівняльні показники рівня навчальних досягнень учнів 
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Загальна кількість учнів з високим рівнем навченості зросла з 35 (9%) до 

57 (12%) в порівнянні з результатами минулого навчального року, з достатнім 

рівнем навченості зросла на 3%  відповідно з 147 (38%) до 189 (41%),  

середнім рівнем навченості знизилася на 6% відповідно з до 146 (38%) до 145 

(32%), з початковим рівнем навчальних досягненьзалишилася на тому ж рівні 

знизилася  з  60 (15%) до 68 (15%).  

Підсумовуючи показники навчальної діяльності закладу, треба 

відзначити, що спостерігається позитивна тенденція до збільшення 

кількості учнів, що володіють навчальним матеріалом на високому та 

достатньому  рівні, але зменшення учнів з середнім рівнем навчальних 

досягнень. Залишається стабільною  кількість учнів, які володіють рівнем 

навчальних досягнень на початковому рівні навчальних досягнь. У 

12% 

38% 

32% 

18% 

9% 

38% 38% 

15% 

12% 

41% 

32% 

15% 
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45%

високий рівень достатній рівень середній рівень початковий рівень 
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2017-2018

51% 

47% 

53% 

якісний показник знань 
2015-2016 2016-2017 2017-2018
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порівнянні з підсумками минулого навчального року якісний показник 

навчальних досягнень по школі  покращився на 6 %. 

 

Результати державної підсумкової атестації 

 
Відповідно до нормативно-правових документівМіністерства освіти та  

науки, у школіпроходила державна підсумкова атестація учнів 4-х, 9-х, 12-х 

класів та в 11-му класі у формі ЗНО. Адміністрацією школи було проведено 

інструктивно-методичну нараду по опрацюванню нормативно-правової бази 

щодо завершення навчального року; підготовлено пакети документів з 

електронною версією, що містять нормативні матеріали та методичні 

рекомендації щодо порядку проведення атестації; опрацьовано вимоги щодо 

критеріїв оцінювання письмових атестаційних робіт.Державна підсумкова 

атестація починалася і закінчувалася своєчасно. Результати атестації 

узагальнені в таблицях. 

 

Державна підсумкова атестація в 11- му класі 

 

У період 22 травня по 13 червня 2018 року було проведено державну 

підсумкову атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів III 

ступеня з трьох предметів:  української мови, історії України або математики 

та одиного предмету за вибором у формі ЗНО.  

Узагальнені результати державної підсумкової атестації в 11-му класі 

подані в таблиці 
Предмет, 

учитель 

К-сть  

учнів 

Учні 

звільне

ні від 

ДПА 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

 рівень 

 

Початковий 

рівень 

 

К-сть 

 

% 

 

К-сть % К-сть % 

 

К-сть 

 

% 

Українська 

мова 

Руднік В.О. 

15 - 6 40 8 53 1 7 - - 

Математика 

Бурлака Л.М. 

10 - 4 40 2 20 4 40 - - 

Історія України 

Юстименко 

Н.О. 

11 - 2 18 5 46 4 36 - - 

Англійська 

мова  

Петренко Л.М. 

4 - 1 25    3 75 - - - - 

Біологія  

Фоміна О.Л. 

2 - 1 50 1 50 - - - - 

Географія  

Сімоник Н.Ю. 

2 - - - 2 100 - - - - 

Фізика  

Колосова О.О. 

1 - - - 1 100 - - - - 
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ДПА з української мови у формі ЗНО  склали 15 випускників. Усі 

випускники пройшли так званий поріг. Претендент на золоту медаль Дібров 

Максим склалав ДПА на 12 балів. 6 учнів покращили результати навчальних 

досягнень у порівнянні з річним оцінюванням  на1-4 бали. Якість знань за 

результатами річного оцінювання становить 73%, за результатами ДПА 93%.  

 

Результати річного оцінювання та ДПА 

 Річна ДПА 

Високий рівень 3(20%) 6(40%) 

Достатній рівень 8(53%) 8(53%) 

Середній рівень 4( 27%) 1(7%) 

Початковий рівень _ _ 

 

 

 Річна ДПА 

Середній бал 7,7 9,1 

 

 

 Річна ДПА 

Якість виконання 73% 93% 

ДПА з математики складали 10 учнів. Результати показали, що 

навчальний матеріал засвоїли  на високому рівні (4 учні) 40%, на достатньому 

(2 учні) 20%, середньому рівні (4 учні) 40%, початковий рівень відсутній. У 

порівнянні з річним оцінюванням чотири учні підтвердили свій результат, 4 

учні покращили свій результат на 1-3 бали, 2 учні на 1-2 бали погіршили. 

Якість знань за результатами ДПА складає 60%, результатами річного 

оцінювання 80%. 

ДПА зісторії Українискладали 11 учнів. У порівнянні з річним 

оцінюванням 4 учні підтвердили свої результати,  2 учні покращили (на 2 

бали), 5 учні погіршили результат  у порівнянні з річним оцінюванням на 1-4 

бали. За за результатами ЗНО більша частина випускниківмають  

високий та достатній рівень навчальних досягнень з предмета. Якість 

знань становить 64%. 

ДПА занглійської мовискладали 4 учні. Один   випускник погіршив 

свій результату порівнянні з річним оцінюванням, 3 – підтвердили. Якість 

знань за результатами ДПА становить 100 %. 

ДПА збіологіїскладали 2 учнів. Результати ДПА показали, що 

навчальний матеріал учні засвоїли  на високому та достатньомурівні. Якість 

знань стаовить 100%. 
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ДПА з географіїскладали 2 учнів, які показали достатній рівень 

навчальних досягнень. Якість знань стаовить 100%. 

ДПА з фізики складав 1 учень, який підтвердив свій рівень навчальних 

досягнень. Якість знань стаовить 100%. 

Аналіз результатів державної підсумкової  атестації в 11-му класі 

свідчить про якість підготовки випускників. Випускники показали високий 

якісний показник знань з усіх предметів окрім історії України.  

Слід відмітити, що початковий рівень при складанні державної 

підсумкової атестації з усіх предметів  відсутній. 

Розбіжність між результатами річного оцінювання та результатами 

ДПА  на 1-4 бали в сторону покращення чи погіршення може свідчити про 

необ’єктивність оцінювання знань вчителями, або ж відповідального 

ставлення  випускників до підготовки та виконання робіт ЗНО, розуміючи 

значення сертифікаційного балу під час вступної кампанії. 

 

 

Державна підсумкова атестація в 9-х класах 

 

У 9-х класах у період з 01 по 12 червня 2018 року було  проведено 

державну підсумкову атестацію з таких предметів: української мови, та 

математики,  історії України (письмово).  

Відповідно листа Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 

року № 2930/4.5 щодо звільнення від державної підсумкової атестації учнів 

спеціалізованих закладів освіти спортивного профілю та закладів загальної 

середньої освіти,  рішення педагогічної ради школи (протокол №5 від 05 

травня 2018р.) одина учениця (Головач Вікторія) звільнена від складання 

ДПА. 

Узагальнені результати державної підсумкової атестації в 9-х класах 

подані в таблиці. 

 
Предмет, 

учитель 

Клас/ 

к-сть  

учнів 

Учні 

звільн

ені 

від 

ДПА 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

 рівень 

 

Початковий 

рівень 

 

К-сть 

 

% 

 

К-сть % К-сть % 

 

К-сть 

 

% 

Українська 

мова 

Мельник Л.В. 

9-А 

20 

1 4 20 4 20 8 40 4 20 

Українська 

мова 

Мельник Л.В. 

9-Б 

22 

- 2 9 11 50 8 36 1 5 

Математика 

Ліщук І.О. 

9-А 

20 

1 2 10 2 10 10 50 6 30 
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Математика 

Ліщук І.О. 

9-Б 

22 

- 1 4 7 32 9 41 5 23 

За 

 вибором : 

          

Історія 

України 

Юстименко 

Н.О. 

9-А 

20 

1 4 20 3 15 11 55 2 10 

Історія 

України 

Юстименко 

Н.О. 

9-Б 

22 

- 2 9 13 59 7 32 - - 

 

У 9-А класі на високому тадостатньому рівнях написали ДПА 8 учнів, 

що становить 40%; середньому рівні 8учнів – 40%; початковому рівні 4 учні - 

20%. Середній бал 6,1. Порівнюючи успішність учнів за навчальний рік, маємо 

такі результати: на високому рівні навчалось 4 учнів, що становить 19 %;  на 

достатньому рівні навчалось 5учнів, що становить 24 %; середньому рівні 9 

учнів-43%; початковому рівні 3учнів - 14%. Середній  річний бал6,2. 

Підвищилирезультати в межах 1 балу 10 учнів (Бондар Н. 4-5, Вечера 

С.8-9, Гриценко Д.8-9, Громова Д. 10-11,Кулик А. 10-11, Литовченко 4-5, 

Лозинська В.10-11, Матросова О.7-8, Ніколаєв П. 4-5, Семененко Д. 10-11). 

Результат ДПА нижчий, ніж річна оцінка в 3 учнів( Сінчук В. 4-1, 

Янишевський О.2-1,Осадчук Є. 2-1). 

Підтвердили свої річні досягнення 7 учнів. 

 Випускниками 9-А класу були допущені орфографічні помилки в 

написанні апострофа( харків'янин, брати Люм'єри), прислівників( на жаль, по-

перше, по-друге),власних назв ( на розі Дерибасівської та Колодязного 

провулку), слів іншомовного походження(безпрецедентна подія). 

Типові пунктуаційні помилки: 

- тире між підметом і присудком; 

- двокрапка в безсполучниковому складному реченні; 

- відокремлення прикладки. 

 

У 9-Б класі на високому та достатньому рівнях написали ДПА 13 учнів, 

що становить 59%; середньому рівні 8 учнів – 36%; початковому рівні 1учень - 

5%. Середній бал 6,7. Порівнюючи успішність учнів за навчальний рік, маємо 

такі результати: на високому рівні навчалось 1учень, що становить 5 %;  на 

достатньому рівні навчалось 11учнів, що становить 50%; середньому рівні 8 

учнів-36%; початковому рівні 2учнів - 9%. Середній  річний бал 6,4. 

Підвищили результат в межах 1-2 балів 9 учнів ( Герасимова Д. 8-9, 

Главацька Н. 7-8, Кащенко М. 6-8, Кононенко Н. 3-4, Мироненко А. 7-9, 

Нестерова А.5-6, Свінціцький В.7-8, Соколова Ю. 10-11, Шагова Д. 9-10). 

Результат ДПА нижчий, ніж річна оцінка в 3 учнів( Борук Г. 9-8,     

Іващенко А.9-8, Удовенко Б. 3-2). 
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 Підтвердили свої річні досягнення 10 учнів. 

Випускниками 9-Б класу були допущені орфографічні помилки в 

написанні частки не з дієсловами( не мала,не прийняли,не пройшовши); слів  з 

ненаголошеними е-и( Канева, педагогів); подовження приголосних( життя, 

сприйняття); уподібнення приголосних за дзвінкістю ( похапцем). 

   Типові пунктуаційні помилки: 

- кома між частинами складнопідрядного речення; 

- двокрапка у безсполучниковому реченні; 

- тире у неповному реченні. 

ДПА з математики проводилася у формі інтегрованої письмової роботи 

з алгебри та геометрії, протягом 135 хвилин, виставлялась одна оцінка - з 

математики. 

Упершій частині атестаційної роботи пропонувалось  12 завдань з 

вибором однієї правильної відповіді. Переважна  більшість учнів справилася із 

завданнями першої частини. Декілька учнів виконали по 5-6 завдань першої 

частини, отримавши оцінку 3. 

Друга частина атестаційної роботи складалась з 4 завдань відкритої 

форми з короткою відповіддю.Девятеро учнів не приступили до виконання 

завдань другої частини. Ту, що виконували завдання, демонстрували вміння 

перетворювати алгебраїчні вирази, застосовувати формули скороченого 

множення, виконувати обчислення, скорочувати дроби, розкладати 

многочлени на множники, розв’язувати рівняння та нерівності, розв’язувати 

геометричні задачі. Проте декілька учнів допустили помилки 

обчислювального характеру, а також помилки у застосуванні необхідного 

твердження чи формули, в результаті чого відповідь не збіглась з правильною. 

До виконання завдань третьої  частини (завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю) приступили 5 учнів. Ці учні демонстрували вміння 

розв’язувати задачі на складання рівняння, розв’язувати дробово-раціональні 

рівняння, виконівати з обґрунтуванням геометричні задачі. 

ДПА з математики показала, що13 учнів(46%) засвоїли навчальний 

матеріал  на середньому рівні,10 (36%) учнів мають початковий рівень 

навчальних досягнень, достатній – 4 учні (14%) і лише 1 учень має високий 

рівень навчальних досягнень. 

Якість знань з математики учнів 9-х класів становить 28%. 

Оцінки за ДПА з математики  відповідають річним оцінкам. 

Державна підсумкова атестація з історії України проводилася у 

письмовій формі. Підготовка до  ДПА здійснювалася за посібниками І. 

Горинського «Історія України. Підсумкові атестаційні контрольні роботи. 9 

клас». Збірник завдань для ДПА укладено відповідно до чинної програми з 

історії України для загальноосвітніх навчальних закладів.  

Для проведення державної підсумкової атестації були розроблені 

завдання на основі посібника, який використовувався для підготовки. Було 

представлено 14 варіантів у тестовій формі. Кожен варіант включав у себе        

22 завдання різної форми складності: 1-16 – завдання з вибором однієї 
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правильної відповіді, 17-18 завдання – на встановлення відповідності. 19-20 – 

встановлення хронологічної послідовності, 21-22 – завдання з вибором 3 

правильних тверджень з поданих 7. 

За результатами державної підсумкової атестації у 9-А класі8 учнів 

покращили свої результати порівняно з річними оцінками, 8 учнів отримали 

оцінки на  1-2 бали менші ніж річні, 4 учнів підтвердили свої річні оцінки.  

У 9-Б класі за результатами атестації 10 учнів покращили свої 

результати, нижчі бали в порівнянні із річними оцінками отримали 6 учнів, 

підтвердили свої річні бали – 6 учнів.  

За підсумками проведеної державної підсумкової атестації у 9-х класах 

було виявлено, що найбільш успішно учні впоралися із завданнями, які 

стосуються періоду Козацької України та ХІХ століття. Учні не впоралися із 

завданнями, де була передбачена робота з картою, завдання на визначення 

пам’яток архітектури та мистецтва. 

 

 

 Державна підсумкова атестація  учнів 4-х класів 

Української мова 

Клас  

 

 

 К-сть 

учнів,  

к-сть 

уч., які 

викон. 

роботу 

Високий 

 

Достатній 

 

Середній 

 

Початковий 

 

К-

сть 

 

% 

 

К-

сть 

 

 

% К-

сть 

% 

 

К-

сть 

% 

 

4а 

Кургак О.М. 

ДПА 28/28 
15 54 8 28 5 18 - - 

Річний 

бал 
28/28 

13 46 14 50 4 4 - - 

4б 

Ладніч Л.С. 

ДПА 

 
16/16 

5 32 10 62 3 18 - - 

Річний 

бал 
16/16 

2 12 10 62 4 26 - - 

4в 

Горенко Н.І. 

ДПА 23/20 
3 15 10 50 5 25 2 10 

Річний 

бал 
23/23 

1 4 9 40 7 30 6 26 

Разом  Бал  за 

ДПА 

 

67/64 23 26 26 41 13 20 2 3 

Річний 

бал 

 

67/67 16 24 33 49 12 18 6 9 

 

ДПА з української мови складалася з9 завдань, які містили завдання з 

української мови та літературного читання.Першезавдання- читання текту 

мовчки.  Друге завдання – списування тексту з пропущеними орфограмами. 
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Третє завдання – завдання закритого типу з вибором однієї правильної  

відповіді,  4 завдання  на встановлення відповідності між 6 компонентами для 

перевірки  розуміння змісту прочитаного, 5 завдання відкритого типу для 

перевірки вміння працювати з текстом,  6 завдання закритого типу  для 

перевірки мовних знань, 7 завдання на встановлення відповідності між 6 

компонентами для перевірки мовних знань, 8 завдання відкритого типу  з 

короткою відповіддю для перевірки мовних знань, 9 завдання творче 

(побудова зв’язного висловлювання  з 3-4 речень). 

Найкраще учні справилися із завданнямивідкритого та закритого типу,  

навичкою читання мовчки. 

Найскладнішим виявилося творче завчанн (побудова зв’язного 

висловлювання  з 3-4 речень) на основі прочитаного тексту.Лише 20% учнів 

продемонстрували сформованість вміння висловлювати власну думку на 

основі особистих спостережень і вражень, використовуючи при цьому 

виражальні можливості, з метою доведення своїх міркувань, послідовності 

логічного викладу думок, завершеність тексту, а також грамотність і охайність 

творчої роботи. Типові помилки: при викладенні змісту висловлювання 

допустили помилки 27% учнів;у побудові тексту – не  вміють 

використовувати  виражальних засобів мови, міркувань та  переконливих 

доказів, формулювання висновку (30%),припустилися  орфографічних та 

пунктуаційних помилок при написанні твору (36%). 

У 4-А класі роботу з української мови писали 28 учнів, 15 учнів 

(53%) виконали роботу на високому рівні, 8 учнів (28%) виконали роботу 

на достатньому рівні, 5 учів (17%) – на середньому рівні. Роботи 

початкового рівня відсутні. Коефіцієнт якості знань становить 81%.  

Середній бал річних оцінок становить 8.7; середній бал ДПА – 9.1. 

Серед учнів 4-А класу оцінки підтвердили – 14  учнів (50%). Існує 

розбіжність між рівнем навчальних досягнень за результатом 

контрольної роботи та рівнем навчальних досягнень за рік. Вісім учнів 

(29%) покращили свій результат на 1-2 бали.  Знизили оцінки у межах 1-

2 балів 6 учнів (21%). 

У 4-Б класі роботу писали 16 учнів. 5 учнів (32%) виконали роботу 

на високому рівні, 8 учнів (50%) виконали роботу на достатньому рівні, 3 

учні (18%) – на середньому рівні. Роботи початкового рівня відсутні. 

Коефіцієнт якості знань становить 64%.  

Середній бал річних оцінок становить 7.1; середній бал ДПА – 8.4. 

Серед учнів 4-Б класу оцінки підтвердили – 3  учнів (19%). 

Оцінки підвищили – 13 учнів (81%). 

За результатами ДПА якість знань становить 82%. 

У 4-В класі роботу писали 20 учнів, Не складали ДПА за станом 

здоровя  3 учні. 3 учнів (15%) виконали роботу на високому рівні, 10 учнів 

(50%) на достатньому рівні, 5 учнів (25%) – на середньому рівні, 2 учні 

(10%) виконали роботу  на початковому рівні.  Коефіцієнт якості знань 

становить 55%.  
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Середній бал річних оцінок становить 6.0 ; середній бал ДПА – 6.8. 

Серед учнів 4-В класу оцінки підтвердили – 9  учнів (45%). Існує 

розбіжність між рівнем навчальних досягнень за результатом 

контрольної роботи та рівнем навчальних досягнень за рік. Девять  

учнів (45%) покращили свій результат на 1-2 бали.  Знизили оцінки у 

межах 1-2 балів 2 учнів (10%). 

ДПА з української мови в 4-х класах показала, що майже всі  учні 

добре засвоїли  програмний матеріал, практично уміють застосовувати мовні 

знання. 

 

Математика 

 
Клас  

 

 

 К-сть 

учнів,  

к-сть 

уч., які 

викон. 

роботу 

Високий 

 

Достатній 

 

Середній 

 

Початковий 

 

К-

сть 

 

% 

 

К-

сть 

 

 

% К-

сть 

% 

 

К-

сть 

% 

 

4а 

Кургак О.М. 

ДПА 28/28 
15 54 8 28 5 18 - - 

Річний 

бал 
28/28 

10 35 14 50 4 14 - - 

4б 

Ладніч Л.С. 

ДПА 

 
16/14 

3 21 6 43 4 29 1 7 

Річний 

бал 
16/16 

2 12 8 49 6 39 - - 

4в 

Горенко Н.І. 

ДПА 23/20 
6 30 5 25 8 40 1 5 

Річний 

бал 
23/23 

2 9 9 39 7 30 5 22 

Разом  Бал  за 

ДПА 

 

67/62 20 32 23 37 16 26 3 5 

Річний 

бал 

 

67/67 14 21 31 46 17 25 5 8 

 

ДПА з математики у 4-х класах складалася із 8 завдань.Аналіз помилок 

дає можливість роботи висновки про те, що із 1-5 завданнями закритого типу   

більша частина учнів справилися успішно. 27 (44%) учнів справились із 

завдання з відкритою розгорнутою відповіддю (задача на три дії). У 39% учнів 

недостатньо  сформовані навички письмового додавання і віднімання, 32% 

учнів допустилися помилок при множенні та діленні багатоцифрових чисел. 

18 учнів (29%) допустили помилки у завданні на знаходження площі.  

У 4-А класі підсумкову контрольну роботу з математики виконували 

28 учнів. 15 учнів (53%) виконали  на високому рівні, 8 учнів (28%) на 

достатньому рівні, 5 учні (18%) – на середньому рівні. 
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Існує певна розбіжність між рівнем навчальних досягнень за 

результатом контрольної роботи та рівнем навчальних досягнень за рік 

(1-2 бали). 11  учнів (39%) покращили свій результат, знизили оцінки  8 

учнів (29%). Серед учнів 4-А класу оцінки підтвердили – 9  учнів (32%).  

Середній бал річних оцінок становить 8.0 ;середній бал ДПА – 

8.8.Якість знань учнів 4-А класу з математики за підсумками ДПА становить 

81%,  за річним оцінюванням – 78%. 

З 14 учнів 4-Б класу, що писали роботу, 3 учнів (21%) виконали роботу 

на високому рівні, 6 учнів (43%) виконали роботу на достатньому рівні, 4 учні 

(29%) – на середньому рівні, 1 учень (7%) – на початковому рівні. Коефіцієнт 

якості знань за підсумками ДПА  становить 64%, за річним оцінюванням -

61%. Середній бал річних оцінок становить 7.5; середній бал ДПА – 7.1. 

У 4-В класі роботу писали 20учнів, які засвоїли навчальний матеріал на 

достатньому та середньому   рівні.  

Спостерігається суттєва розбіжність у 1-3 бали між рівнем 

навчальних досягнень за результатом контрольної роботи та рівнем 

навчальних досягнень за рік. 4 учнів знизили оцінки, що становить 20%, 11  

учнів (55%) покращили свій результат, 5 учнів (25%) підтвердили свій 

результат. Коефіцієнт якості знань за підсумками ДПА  становить 55%, за 

річним оцінюванням -55%. Середній бал річних оцінок становить 6.0; середній 

бал ДПА – 7.3. 

Порівняння навчальних досягнень учнів за результатами ДПА різних 

класів наведено у таблиці 

 

Клас  Українська мова  Математика  

Середній бал 

ДПА 

Коефіцієнт 

якості знань 

Середній бал 

ДПА 

Коефіцієнт 

якості знань 

4а 9.1 82 8.8 81 

4б 8.4 64 7.1 64 

4в 56.8 55 7.3 53 

 

Проведена Державна підсумкова атестація з математики, української 

мови підтвердила високий рівень навченості учнів,  які навчаються за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України»  (4а клас),  що не можна сказати 

про учнів 4б, 4в класів, які  навчаються за    стандартною  

програмою.Переважна більшість учнів цих класів засвоїли навчальний 

матеріал на достатньому та середньому рівні. 

Розбіжність між результатами  річного оцінювання та результатами 

ДПА  на 1-3 бали в сторону покращення чи погіршення може свідчити про 

необ’єктивність оцінювання знань учнів вчителями. 

 

Організація профільного та допрофільного навчання 
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У школі створена і діє система роботи допрофільного навчання в 8-9-х 

класах. З цією метою в навчально-виховний процес (відповідно до 

навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової 

навчального плану) виділено додаткові години на вивчення інформатики, 

математики, історії, української мови,   географії, екології, виділені години на 

факультативи та курси за вибором.  

Профіль навчання в 10-11-х класах – універсальний. 

 

Організація інноваційної діяльності ЗНЗ 

Інноваційна діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі є на 

сьогоднішній день основним методом реалізації модернізаційних реформ в 

освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку 

України в цілому. 

Упродовж останніх років  педагогічний колектив закладу успішно 

реалізує інноваційні та дослідно-експериментальні проекти різних рівнів. 

Протягом 2017-2018н.р. у навчальному закладі здійснювалася 

інноваційна діяльність, яка включала в себе різні напрямки роботи.  

З метою забезпечення дітей якісною  освітою   у  школі продовжується  

інноваційна діяльність за науково-педагогічним проектом  «Інтелект  

України»,  який успішно впроваджується в практику роботи  школи  з 2011-

2012 навчального  року. За даним проектом працюють 7 класів початкової 

школи та 4 класи середньої: 1-А клас (учитель  Іщук К. В.),1-Б клас (учитель 

Нагорна Л. М.),2-А клас (учитель Курбатова Н. П.),2-Б клас (учитель Телегей 

В.М.), 3-А клас (учитель Степенко І. Ш.), 3-Б клас (учитель Сухомлин Л. Г.),  4-

А клас (учитель Кургак О.М.),  5-А, 5-Б, 6-А, 7-Акласи (вчителі-

предметники:Августовська Н. В.,  Руднік В.О., Колосова О.О., ФомінаО.Л., 

Сімоник Н.Ю., Загородня Н.М., Цог К.В.). 

У цьому  навчальному році в школі  продовжує впроваджуватися 

інноваційна діяльність за темою «Науково-методичні засади впровадження 

фінансової грамотності в навчально-виховний процес». Успішно 

викладається курс «Фінансова грамотність» (Бондар А.А.). 

Створено і успішно функціонує WEB-сайт школи. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи здійснює складання 

розкладу  за програмою «Ректор»-3. 

Результати роботи вчителі школи презентують на районних, обласних 

та всеукраїнських методичних  заходах.  

У школі наявні організаційні та узагальнюючі накази з питань 

здійснення інноваційної діяльності. Результатиінноваційної діяльності 

відображено в наказі по школі від 14.06.18 №109 «Про підсумки  

інноваційної діяльності закладу в 2017-2018 н.р.». 

 

Організація методичної роботи 
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У 2017-2018 навчальному році методична робота в школі здійснювалася 

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

а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №208  від 

31.08.2017 р. «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 

2017-2018 н.р.»                                            

У 2017-2018 навчальному році роботу педагогічного колективу було 

спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування 

ключових компетентностей та наскрізних вмінь учнів шляхом 

впровадження проектної, командної, групової діяльності у педагогічному 

процесі  та створення умов для творчої ініціативи й професійного 

розвивитку вчителя як агента змін у новому освітньому просторі» та 

проблемного питання методичної роботи району «Структурування науково-

методичної діяльності освітян району з метою формування учителя 

коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній 

траєкторії учня» та виконання таких завдань: 

- Здійснення методичного супровіду реалізації  Державного стандарту 

початкової загальної освіти для 1-4-х класів, Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти» для 5-9-х класів, 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти для 

10-11 класів;  

- Забезпечення необхідних умов щодо поетапної реалізації нових Типових 

навчальних планів Державного стандарту початкової загальної освіти, 

Державного стандарту базової і повної  

загальної середньої освіти;  

- Забезпечення адаптації до навчання учнів1-х, 5-хта 10-х класів; 

- Пошук шляхів підвищення якості знань учнів з базових предметів 

навчального плану;  

- Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих 

предметів шляхом  організації роботи факультативів, гуртків, введення 

спецкурсів;  

- Організація роботи психолого-педагогічних семінарів, майстер-класів 

для вчителів з метою підвищення рівня професійної майстерності; 

- Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій  для 

підвищення  ефективності роботи педагогів; 

- Урізноманітнення варіантів організації навчального простору в класі; 

- Впровадження методів викладання, заснованих на співпраці (ігри, 

проекти – соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання 

тощо; 

- Залучення педагогів навчального закладу, учнів до науково-

дослідницької роботи в науковому товаристві «Ерудит»; 
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- Реалізація програми «Обдаровані діти», створення сприятливих умов 

для пошуку, підтримки, стимулювання інтелектуально і творчо 

обдарованих дітей, самореалізації творчої особистості; 

- Залучення учнів середнього та старшого шкільного віку до науково-

дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої 

академії наук України; 

- Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки 

педагогічних працівників шляхом проходження курсів  підвищення 

кваліфікації на базі КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти», районних 

МО, ШМО учителів-предметників, творчих груп, проведення 

методичних тижнів, декад;  

- Забезпечення контролю за дотриманням критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

- Поширення передового педагогічного досвіду педагогів закладу освіти 

через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та 

буклети; 

- Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи, 

застосування ефективних форм методичної роботи вчителів-

предметників; 

- Забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту школи; 

- Удосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної бази 

методичного кабінету школи; 

- Підвищення іміджу навчального закладу. 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 

керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до 

складу шкільної методичної ради ввійшли директор, заступники директора з 

навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, 

творчих груп учителів, бібліотекар, психолог. Методична рада працювала за 

затвердженим планом роботи.Протягом року на засіданнях методичної ради 

обговорювалися такі питання: 

- про організацію роботи  над єдиною науковою-методичною проблемою 

школи «Формування ключових компетентностей та наскрізних 

вмінь учнів шляхом впровадження проектної, командної, групової 

діяльності у педагогічному процесі  та створення умов для творчої 

ініціативи й професійного розвивитку вчителя як агента змін у 

новому освітньому просторі» у 2017-2018 н.р.; 

- про інноваційну діяльність у закладі; 

- робота з обдарованими дітьми; 

- організація та проведення предметних тижнів та декад педагогічної 

майстерності, відкритих уроків та виховних заходів вчителями школи; 

- про підготовку до проведення засідання педагогічних рад;  
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- про проходження он-лайн курсу на освітньому каналі ed.era.com для 

вчителів початкової школи по «Новій українській школі» вчителями 

початкових класів, англійської мови, музики, заступником директора з 

навчально-виховної роботи,  директором школи;  

- обговорення та затвердження документації для проведення державної 

підсумкової атестації в 4 та 9 класах;  

- формування сучасного освітнього простору шляхом впровадження 

сучасних інформаційних технологій; 

- готовність закладу освіти до впровадження Державних стандартів 

початкової загальної освіти у 2018/2019 навчальному році.  

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні 

педагогічних рад, районних семінарів та інших методичних заходів. 

Протягом року було проведено 9 засідань педагогічної ради школи, з 

них тематичних – 5: 

- Аналіз роботи школи за 2016-2017 н.р. Про основні напрями роботи 

педагогічного  колективу у 2017-2018 н.р. (Ліщук І.О.);  

- Формування ключових компетентностей особистості школяра, розвиток 

його здібностей та обдаровань шляхом збереження та примноження 

традицій навчального закладу. Каюк Н.М.); 

- Актуальні питання наступності в організації та змісті початкової, 

основної та старшої школи.(Майстренко Л.В.); 

- Аналіз підсумків навчальної діяльності  учнівза І семестр 2016-2017 н.р. 

«Успішний учитель – успішний учень. Концепція «Нової української 

школи» (Майстренко Л.В.); 

- Робота з обдарованими учнями: система стимулювання і заохочення, 

досвід співпраці та партнерства, моніторинг динаміки розвитку 

обдарувань особистості(Каюк Н.М.). 

 

Проведено педагогічні консиліуми: 

 Адаптація учнів перших класів (жовтень, 2017). 

 Адаптація учнів п’ятих, десятих  класів (листопад, 2017) 

 Психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими учнями 

(лютий, 2018). 

Протягом року проводено психолого-педагогічний семінар для 

педагогічних працівників з проблеми «Психологічний супровід формування 

ключових компетентностей учнів в умовах  інноваційного освітнього 

простору», та семінар для вчителів початкових класів з питань  реалізації 

Концепції «Нова українська школа». 

Оформлено тематичні папки, які зберігаються у методичному кабінеті 

школи. 

Протягом 2017-2018 н.р. було організовано роботу 6 методичних 

об’єднань вчителів-предметників, МО класних керівників,  2 творчих груп 
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вчителів, тимчасових динамічних груп з підготовки  до проведення 

педрад;визначено керівників з числа досвідчених педагогів. 

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення 

методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення 

методики проведення уроку.Були проведені заплановані засідання 

методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання, так 

і науково-методичні питання. Згідно плану роботи були проведені відкриті 

уроки, відкриті виховні години як дієва форма обміну досвідом вчителів 

школи. 

Відкриті уроки були проведені такими учителями школи: 

Пойманова С.О. – учитель української мови; 

Руднік В.О. – учитель української мови; 

Кошмак Н.О. – учитель  біології; 

Фоміна О.Л. – учитель хімії; 

Сімоник Н.Ю. – учитель географії. 

Однією з ефективних форм роботи в школі є проведення предметних 

тижнів, які готують вчителі-предметники разом з учнями. Згідно з річним 

планом роботи протягом року проведено предметні декади, тижні.  

В рамках тижня початкової школи проведені відкриті позакласні 

заходи: «Рідна  мова калинова»3-Г клас (Ситник Н.В.), «Азбука безпеки», 3-Б 

клас (Сухомлин Л.Г.). Також протягом року були проведені виховні 

заходи:Казка-опера «Коза-дереза», 4-А клас (Кургак О.М.), родинне свято 

«Дитинство не втрачай», 4-А клас (Кургак О.М.), казка про діда Панаса та 

бабу Одарку, 3-Б клас  (Сухомлин Л.Г.), вято прощання з Букварем,   1-В клас 

(Брильовська Н.М.), свято Святого Миколая, 1-В клас (Кравченко Н.О.), 3-А 

клас (Степенко І.Ш.). 

Відкриті позакласні заходи вчителів математики, фізики та 

інформатики: «Фізико-математичний турнір» у 9-А та 9-Б класах (Колосова 

О.О., Ліщук І.О.; конкурсно-розважальна програма «Брейн-ринг», 7-А клас 

(вчитель Августовська Н.В.);  позакласний захід «Подорож математичною 

країною», 5-Б клас (вчитель Бурлака Л.М.);  брейн-ринг «Цікаві інформатики», 

брейн-ринг «Програмування з чого все почалося» з використанням 

інтерактивних технологій,  8-Б клас (вчитель Бондар А.А.). 

Учителями української мовита зарубіжної літератури було проведено 

низку виховних заходів: Романюк Т.П. , літературно- музична композиція для 

учнів 8-11 класів  «Бережімо наш скарб - рідну мову» ; Мельник Л.В., родинне 

свято у 5-В класі «А буде мати, і будуть люди на землі»; Лебединська Н.І.,  

написання листів до клубу Полліанни(5-В, 5-Г класи); Паустовська 

В.В.,сучасна пісенна поезія( 9-А, 9-Б класи). 

Цікаві заходи було проведенов рамках тижня історії та права 

учителем Юстименко Н.О.,які включали в себе ряд відкритих заходів та уроків 

на різноманітні теми.Заходи  проходили з використанням інтерактивних та 

інформаційних технологій: урок-гра «Історичне асорті» на тему: «Україна-

Русь: становлення та розвиток», 7 – мі класи;  гра брейн-ринг на тему: 
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«Гетьманська держава», 8 – мі класи;   у 9-11 класах були проведені уроки-

обговорення, присвячені подіям сучасності – Революції Гідності, подіям на 

Сході України, євроінтеграції.  

Вчитель хімії, біології, екології та природознавства Фоміна О. 

проводила відкриті уроки-презентації наукових проектів у 5-А, 6-А, 7-А, 11 

класах.  

Також протягом навчального року  діяли творчі групи вчителів: 

«Інтелект -1» до складу якої входять вчителі початкових класів, які 

працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та 

«Інтелект -2», яка складається з вчителів-предметників, які працюють за 

проектом у школі ІІ ступеня.Свою діяльність вчителі творчих груп 

спрямовують на пошук наукових новинок створення творчої атмосфери, 

модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне 

на реалізацію рівноправного діалогу між учителем та учнем. 

Методичними підструктурами оформлено тематичні папки, які 

зберігаються у методичному кабінеті школи. 

У 2018-2019 н.р. ШМО, творчим групам учителів-предметників 

необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над 

підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до 

олімпіад, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, 

урізноманітнювати форми проведення засідань методичних об’єднань, 

творчих груп.  

Одним із пріоритетних напрямків методичної роботи є робота з 

молодими спеціалістами. З метою надання адресної допомоги молодим 

учителям в закладі діє Школа молодого вчителя «Паросток» (керівник 

Майстренко Л.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи),яка 

працює над методичною проблемою «Шляхи формування професійних 

компетентностей молодого вчителя». За малодосвідченими спеціалістами 

закріплено  учителів-наставників (Кургак О.М., Курбатову Н.П.). 

У закладі постійно діє консультпункт. За потреби проводяться 

індивідуальні консультації для молодих колег з питань планування навчальної, 

методичної та самоосвітньої діяльності, проходження першої атестації, 

складання плану самоосвітньої діяльності, індивідуального плану стажування, 

ведення шкільної документації, написання календарних планів, планів 

виховної роботи та інші. Така робота стала своєрідною гарячою лінією для 

термінового з’ясування і вирішення будь-яких проблем. 

Самоосвітня діяльність педагогів – одна із необхідних передумов 

формування і вдосконалення професійної компетентності учителя. Учителі 

працюють над індивідуальними науково-методичними проблемними темами, 

що пов’язані з темами району та закладу.  

 На базі нашого навчального закладу проводилися районні методичні 

заходи: 29.11.2017 р. відбувся районний семінар-практикум для практичних 

психологів (Заїка І.В.), 14.02.2018 р. районний семінар-практикум заступників 
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директорів з виховної роботи (Каюк Н.М.), 12.04.2018 р. районний семінар 

вчителів географії (Сімоник Н.Ю.). 

Руднік Валентина Олександрівна брала участь у всеукраїнському 

конкурсі «Учитель року-2018» і стала переможцем   у номінації «Українська 

мова та література» (районний етап). 

Окрім цього, у 2017-2018 н.р. учитель школи Мельник Л.В. була 

членом журі ІІ етапу  Всеукраїнської олімпіади з української мови та 

літератури; Романюк Т.П., Руднік В.О., Мельник Л.В., Пойманова С.О.- 

члени журі ІV етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика. 

Юстименко Н.О., вчитель історії, протягом навчального року була учасником 

обласного майстер-класу для вчителів історії на тему: «Компетентнісний 

підхід до викладання шкільного курсу історії» (Хотівському НВК).Фоміна 

О.Л.займається волонтерською діяльністю, є членом міжнародних 

організаційпо вивченню та охороні дикої природи: WorldWildlifeFund (WWF) 

та BirdIDUkraine.Постійно брала участь в різноманітних предметних та 

тематичних семінарах, лекторіх, круглих столах, конференціях, майстер-

класах та педчитаннях, оскільки є про що розповідати іншим. Виступала з 

темами свого педагогічного досвіду на обласних, районних семінарах.Олена 

Леонідівна була запрошена членом  журі та експертом на районних 

предметних олімпіадах з хімії, екології та конкурсу-захисту МАН. 

Практичний психолог школи (Заіка І.В.) є постійним учасником 

Всеукраїнських, Міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів. 

Вчителі школи стали співавторами  творчих груп району по 

створенню збірників задач: 

Бурлака Л.М. – з  математики за новою програмою «МАТЕМАТИКА 

5-9 класи» (склала 42 авторських задачі з алгебри 7 клас за новою програмою 

за чотирма наскрізними лініями ключових компетентностей).  

Колосова О.О., Бондар А.А. – «Впровадження наскрізних змістовних 

ліній на уроках фізики і інформатики в 7 класі». 

Досвід роботи вчителів нашої школи презентувався у друкованих 

виданнях:  

Романюк Т.П.: 

- «Бережімо наш скарб - рідну мову» (Сценарій літературно- музичної 

композиції для учнів 8-11 класів). Матеріал надрукований у журналі  

«Шкільний світ»  №2(778), січень 2018 року.        

Заіка І.В.:  

- Вплив соціальної напруженості на вияви особистісної напруженості 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів / І. В. Заіка. // 

Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2017. –No 2-3(9-10). 

- Методики для дослідження психологічних особливостей організаційної 

культури загальноосвітніх навчальних закладів в умовах соціальної 

напруженості / І. В. Заіка. // Організаційна психологія. Економічна психологія. 

– 2017. –No 4(11).  

- Аналіз потреби педагогічних працівників в отриманні психологічної 
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допомоги особистісного та професійного характера/ І.В.Заіка // Всеукраїнської 

науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

м.Київ,-  2018.  

- Технології зниження впливу соціальної напруженості у персоналу закладів 

освіти / І.В.Заіка // КПТ у клінічній практиці. Всеукраїнська науково-

практична конференція -  УІКПТ.- Львів, 2018. 

- Teachingstaff's life satisfaction index : relationship with organizational culture of 

educational organizations. - Lublin, 2018. 

- Вплив соціальної  напруженості та її особистісні прояви у педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів / І. В. Заіка // 

Всеукраїнського науково - практичного семінару м. Запоріжжя.- Запоріжжя: 

ЗНУ. - 2017. –С.14-16 

Матеріали  Мельник Л.В. «Упровадження наскрізних ліній на уроках 

української мови у 7 класі. Тема «Дієслово»надруковані на сайті РМЦ відділу 

освіти Києво-Святошинської РДА, у рубриці «Українська мова та література». 

15-17 березня 2018 у м. Києві проходила Дев’ята Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти – 2018», на яку було представлено 7 робіт (п’яти 

педагогів школи: Каюк Н.М., Романюк Т.П.,  Фоміної О.Л., Заіки І.В., 

Степенко І.Ш.), у яких вони презентували достойні матеріали впровадження 

здобутків педагогічної науки в освітню практику. 

Під час урочистостей було  нагороджено переможців рейтингового 

виставкового конкурсу серед яких  Новосілківська загальноосвітня школа 

отримала  Диплом за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у 

реформуванні національної сфери освіти і науки та Золоту медаль в номінації 

«Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для 

вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу».  

Адміністрація школи робить все можливе для створення оптимальних 

умов роботи в школі. У закладі функціонує сучасний  методичний кабінет, у 

якому є комп’ютер з доступом до мережі Інтернет, розташовано стенди на 

допомогу педагогічним працівникам з актуальних питань педагогічної 

практики, атестації працівників. Вмотивованим є підбір літератури, 

дидактично-методичних матеріалів, методичних посібників, довідників, 

фахових  журналів. У кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, 

портфоліо вчителів, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, 

науково-практичних конференцій, педагогічних читань, педагогічних рад, 

семінарів, тематичні папки з різних напрямків роботи, матеріали для роботи 

над проблемою школи та ін. 

Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична 

діяльність за навчально-виховним процесом: адміністрація  закладу 

відвідувала уроки учителів-предметників, проводила індивідуальні 

консультації з учителями, перевіряла календарно-тематичне планування, 

вибірково – поурочні плани, робочі зошити здобувачів освіти з математики, 

української мови, зошити для практичних, лабораторних робіт з природничих 

дисциплін, систематично перевірялись класні журнали, стан викладання 
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предметів та рівень навчальних досягнень учнів з географії (6-10 класи),  

астрономія (11 клас), зарубіжної літератури (5-11 класи), основ здоровя (5-

9класи), музичного мистецтва (5-7 класи), англійської  мови (1-4 класи). 

Адміністрацією  також вивчався рівень знань, умінь, навичок учнів за І 

семестр, за рік.   

За наслідками внутрішкільного контролю надано рекомендації 

учителям - предметникам, учням та їх батькам щодо поліпшення організації 

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

аналітичної діяльності систематично обговорювались на нарадах при 

директору, засіданнях ШМО, наслідки узагальнені в наказах по школі. 

У поточному навчальному році було атестовано – 11 педагогів: 

Фоміна О Л. учитель хімії (відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному 

званню «старший учитель»); 

Цог К.В., учитель англійської мови (присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії»); 

Ковальчук О.В., учитель англійської мови (присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії»); 

Яблонська Е.О., учитель фізичної культури (присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії»); 

Диба Т.В.. учитель початкових класів (присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії»); вихователь ГПД (присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії»); 

Сухомлин Л.Г. вихователь ГПД (відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»); 

Нагорна Л.М. вихователь ГПД (відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»); 

Степенко І.Ш. вихователь ГПД (присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії»); 

Телегей В.М. вихователь ГПД (присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії»); 

Ситник Н.В. вихователь ГПД (присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії»); 

Бєлоус Ю.О. вихователь ГПД (присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії»); 

 Курси підвищення кваліфікації пройшли на базі Комунального 

вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академії неперервної 

освіти»– 9 учителів: Степенко І.Ш., Диба Т.В., Романюк Т.П., Сімоник Н.Ю., 

Фоміна О.Л., Лобода О.М., Сахно М.В., Пятничук Т.П., Ковальчук О.В.. 

 Інші курси підвищення кваліфікаціїпройшли4 педагоги: Майстренко Л. 

В., Цог К.В., Сімоник Н.Ю, Фоміна О.Л. («Інтелект України»).  

Вчителі початкових класів, англійської мови, музики, заступник 

директора з навчально-виховної роботи,  директор школи пройшли он-лайн 

курс на освітньому каналі ed.era.com по «Новій українській школі». 
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Вчителі (Кургак О.М., Осіпова І.В., Переславцева Н.М.), які будуть 

навчати  1-ші  класи з вересня 2018 року також пройшли очні курси і мають 

відповідні Сертифікати. 

Вивчивши матеріали щодо організації методичної роботи в школі, 

можна зробити висновки, що школа знаходиться на шляху інноваційної 

діяльності, адміністрація намагається вийти на новий рівень розвитку системи 

методичної роботи, створює умови для розвитку і росту професійної 

майстерності педагогічних працівників. 

Та все ж, не всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи були 

проведені. Не всі педагоги готують учнів до участі у олімпіадах, конкурсах, 

займаються дослідницькою діяльністю. Частина вчителів є пасивними 

учасниками шкільних методичних заходів, відмовляються від участі у 

районних заходах, а саме у конкурсі педагогічної майстерності «Учитель 

року», «Класний керівник року». 

 

 

Пріоритетні напрями розвитку 

 навчально-методичної діяльності педколективу 

в 2018-2019 навчальному році: 

 

1. Вирішення науково-методичної проблеми школи «Формування 

ключових компетентностей та наскрізних вмінь учнів шляхом 

впровадження проектної, командної, групової діяльності у педагогічному 

процесі  та створення умов для творчої ініціативи й професійного 

розвивитку вчителя як агента змін у новому освітньому просторі». А 

також проблемного питання методичної роботи району «Структурування 

науково-методичної діяльності освітян району з метою формування 

учителя коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній 

освітній траєкторії учня»; 

2. спрямування діяльності методичної служби школи на реалізацію 

Концепції Нової української школи; 

3. створення в педагогічному колективі умов для креативної 

діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, 

методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та 

інформаційного забезпечення; 

4. організація тренінгів, практикумів, майстер-класів, педагогічної 

майстерні для підготовки вчителів до виконання ролі коуча, фасилітатора, 

тьютора, модератора індивідуальної освітньої траєкторії освіти та розвитку 

учнів; 

5. сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності 

педагогів відповідно до нового Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти й нових навчальних програм; 
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6. сприяння активному впровадженню інноваційних технологій, 

спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних 

та творчих здібностей;  

7. сприяння посиленню здоров’язберігаючого аспекту навчально-

виховного процесу шляхом активного використання певних технологій; 

8. створення  належних умови для адаптації до навчання учням 1-х, 

5-х класів; 

9. забезпечення необхідних умов щодо поетапної реалізації нових 

Типових навчальних планів Державного стандарту початкової загальної 

освіти, Державного стандарту базової і повної  

загальної середньої освіти;  

10. створення оптимальних умов для отримання учнями повноцінної 

якісної освіти (забезпечення  закладу швидкісним Інтернетом, сучасним 

комп’ютерним обладнанням та програмними засобами; лабораторною базою 

для предметів природничо-математичного циклу (фізики, хімії, біології, 

математики) з метою формування ключових компетентностей учнів; 

мобільними робочими місцями, які легко трансформуються для групової 

роботи;  

11. забезпечення умов для диференціації навчання, посилення 

професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного 

навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх 

особистісних потреб, інтересів та здібностей; 

12. створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, 

творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»; 

13. забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту школи; 

14. формування освітнього простору та позитивного іміджу школи. 

 

Реалізація проекту «Обдарована дитина» 

 Вивчення стану організації та результативності із обдарованими дітьми 

узагальнено наказом по школі «Про підсумки роботи з обдарованими 

дітьми в 2017-2018 н.р.» від 08 травня 2017 року № 79. 

 Педагогічні працівники беруть участь  у засіданнях МО, педагогічних 

радах, нарадах при директору, психолого-педагогічних консиліумах, де 

висвітлюють досвід роботи з обдарованою молоддю, ознайомлюються із 

рекомендаціями практичного психолога. 

 

Організація навчальної діяльності обдарованих дітей 

Шкільні факультативи, курси за вибором, спецкурси 
№ 

п/п 

Назва (курс за 

вибором, 

факультатив 

Клас Кількість годин Назва програми Гриф 

За 

програмою 

 

За робочим 

навчальним 

планом 
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1 Курс за 

вибором 

«Хореографія» 

 

1в 1 1 Навчальна програма «Хореографія» 

(Програми курсів за вибором для 

ЗНЗ. Варіативна складова Типових 

навчальних планів. 1 -4 класи. 

Книга 1. 

Лист ІІТЗО 

від 

05.03.2014 

№ 14.1/1 2 - 

Г- 317 

2 Курс за 

вибором 

«Хореографія» 

 

1г 1 1 Навчальна програма «Хореографія» 

(Програми курсів за вибором для 

ЗНЗ. Варіативна складова Типових 

навчальних планів. 1 -4 класи. 

Книга 1. 

Лист ІІТЗО 

від 

05.03.2014 

№ 14.1/1 2 - 

Г- 317 

3 Курс за 

вибором 

«Хореографія» 

 

2в 1 1 Навчальна програма «Хореографія» 

(Програми курсів за вибором для 

ЗНЗ. Варіативна складова Типових 

навчальних планів. 1 -4 класи. 

Книга 1. 

Лист ІІТЗО 

від 

05.03.2014 

№ 14.1/1 2 - 

Г- 317 

4 Курс за 

вибором 

«Хореографія» 

 

3в 1 1 Навчальна програма «Хореографія» 

(Програми курсів за вибором для 

ЗНЗ. Варіативна складова Типових 

навчальних планів. 1 -4 класи. 

Книга 1. 

Лист ІІТЗО 

від 

05.03.2014 

№ 14.1/1 2 - 

Г- 317 

5 Курс за 

вибором 

«Хореографія» 

 

3г 1 1 Навчальна програма «Хореографія» 

(Програми курсів за вибором для 

ЗНЗ. Варіативна складова Типових 

навчальних планів. 1 -4 класи. 

Книга 1. 

Лист ІІТЗО 

від 

05.03.2014 

№ 14.1/1 2 - 

Г- 317 

6 Курс за 

вибором 

«Хореографія» 

 

4б 1 1 Навчальна програма «Хореографія» 

(Програми курсів за вибором для 

ЗНЗ. Варіативна складова Типових 

навчальних планів. 1 -4 класи. 

Книга 1. 

Лист ІІТЗО 

від 

05.03.2014 

№ 14.1/1 2 - 

Г- 317 

7 Курс за 

вибором 

«Хореографія» 

 

4в 1 1 Навчальна програма «Хореографія» 

(Програми курсів за вибором для 

ЗНЗ. Варіативна складова Типових 

навчальних планів. 1 -4 класи. 

Книга 1. 

Лист ІІТЗО 

від 

05.03.2014 

№ 14.1/1 2 - 

Г- 317 

8 Курс за 

вибором 

«Польська 

мова» 

5а 2 2 Навчальна програма «Польська 

мова для 5-9 класів 

загальноосвітнього навчального 

закладу з навчанням українською 

мовою» (Укладачі: Бугацька Т.Г., 

Войцева О.А.) 

Наказ МОН 

від 

07.06.2017 

№804 

9 Курс за 

вибором 

«Польська 

мова» 

5б 2 2 Навчальна програма «Польська 

мова для 5-9 класів 

загальноосвітнього навчального 

закладу з навчанням українською 

мовою» (Укладачі: Бугацька Т.Г., 

Войцева О.А.) 

Наказ МОН 

від 

07.06.2017 

№804 

10 Факультатив 

«Розв’язуємо 

текстові 

задачі» 

 

5в 

 

 

1 1 Збірник програм з математики для 

до профільного навчання та 

профільної підготовки (у двох 

частинах) –Ч.1 

Лист  ІМЗО 

від 

04.07.2016 

№2.1/12Г- 

440 

11 Факультатив 

«Розв’язуємо 

текстові 

задачі» 

 

5г 1 1 Збірник програм з математики для 

до профільного навчання та 

профільної підготовки (у двох 

частинах) –Ч.1 

Лист  ІМЗО 

від 

04.07.2016 

№2.1/12Г- 

440 

12 Курс за 

вибором 

«Російська 

мова» 

6а 2 2 Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з  навчанням українською 

мовою (початок вивчення з 5 класу)  

«Російська мова. 5-9 класи» 

Наказ МОН  

від 

29.05.2015 

№ 585 
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(укладачі  Курач Л. І.,  Корсаков В. 

О., Фідкевич О. Л., Кошкіна Ж. О.,             

Ґудзик І. П. ) 

13 Курс за 

вибором 

«Вчись 

думати» 

6б 1 0,5 Збірник програм факультативних 

курсів, курсів за вибором та 

спецкурсів 

для застосування в роботі 

працівників психологічної служби 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Лист 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України 

06.06.2013 

N 1/9-413 

14 Курс за 

вибором 

«Російська 

мова» 

7а 2 2 Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів з  навчанням українською 

мовою (початок вивчення з 5 класу)  

«Російська мова. 5-9 класи» 

(укладачі  Курач Л. І.,  Корсаков В. 

О., Фідкевич О. Л., Кошкіна Ж. О.,             

Ґудзик І. П. ) 

Наказ МОН  

від 

29.05.2015 

№ 585 

15 Факультатив 

«Футбол» 

6б 1 1 Навчальна програма гуртка 

(факультативу) для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Футбол» (автори 

Гончаренко В.І., Деменков Д.В..) 

Лист ІІТЗО 

від 19.12.2014 

№ 14.1/12-Г-

1852 

16 Факультатив 

«Футбол» 

7б 1 1 Навчальна програма гуртка 

(факультативу) для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Футбол» (автори 

Гончаренко В.І., Деменков Д.В..) 

Лист ІІТЗО 

від 19.12.2014 

№ 14.1/12-Г-

1852 

17 Факультатив 

«Футбол» 

8а 1 1 Навчальна програма гуртка 

(факультативу) для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Футбол» (автори 

Гончаренко В.І., Деменков Д.В..) 

Лист ІІТЗО 

від 19.12.2014 

№ 14.1/12-Г-

1852 

18 Факультатив 

«Футбол» 

8б 1 1 Навчальна програма гуртка 

(факультативу) для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів «Футбол» (автори 

Гончаренко В.І., Деменков Д.В..) 

Лист ІІТЗО 

від 19.12.2014 

№ 14.1/12-Г-

1852 

19 Факультатив 

«Основи 

топографічних 

знань» 

8а 1 0,5 Програма факультативного 

курсу для учнів 8 класу «Основи 

топографічних знань» (автори 

Даценко Л. М., Совенко В. В., 

Олексенко Т. І.) 

Лист ІІТЗО 

від 

26.06.2015 

№14.1/12-Г-

718 

20 Факультатив 

«Основи 

топографічних 

знань» 

8б 1 0,5 Програма факультативного 

курсу для учнів 8 класу «Основи 

топографічних знань» (автори 

Даценко Л. М., Совенко В. В., 

Олексенко Т. І.) 

Лист ІІТЗО 

від 

26.06.2015 

№14.1/12-Г-

718 

21 Курс за 

вибором 

«Фінансова 

грамотність» 

 

10 1 1 Програма курсу за вибором 

«Фінансова грамотність» 

Лист ІІТЗО 

від 

08.02.2012 

№ 1.4/12-Г-

32 

22 Факультатив 

«Креслення. 

Основи 

нарисної 

геометрії» 

10 2 1 Навчальна програма курсу за 

вибором «Креслення. Основи 

нарисної геометрії» 

Лист ІМЗО 

від 

11.08.2016 

№ 1.2/12-Г-

669 

23 Факультатив 

«Розв’язування 

задач з хімії» 

10 1 1 Навчальні програми курсів 

за вибором та факультативів з хімії: 

Варіативна складова Типових 

навчальних планів. 

Лист ІІТЗО 

від 

18.02.2014 

№14.1/12-Г-
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 137 

24 Факультатив 

«Юний 

географ-

краєзнавець» 

10 1 1 Програма факультативного 

курсу «Юний географ-краєзнавець» 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів (за загальною редакцією 

Чобан Р. Д.) 

Лист ІІТЗО 

від 

02.06.2014 

№ 14.1 /12-Г 

812 

25 Факультатив 

«Історія 

голокосту» 

10 1 1 Програма факультативного 

курсу «Історія Голокосту» (автор 

Щупак І.Я.) 

 

Лист ІІТЗО 

від 

25.03.2014 

№ 14.1/12-Г-

469 

26 Факультатив 

«Креслення. 

Основи 

нарисної 

геометрії» 

11 2 1 Навчальна програма курсу за 

вибором «Креслення. Основи 

нарисної геометрії» 

Лист ІМЗО 

від 

11.08.2016 

№ 1.2/12-Г-

669 

27 Факультатив 

«Розв’язування 

задач з хімії» 

11 1 1 Навчальні програми курсів 

за вибором та факультативів з хімії: 

Варіативна складова Типових 

навчальних планів. 

 

Лист ІІТЗО 

від 

18.02.2014 

№14.1/12-Г-

137 

28 Факультатив 

«Юний 

географ-

краєзнавець» 

11 1 1 Програма факультативного 

курсу «Юний географ-краєзнавець» 

для загальноосвітніх навчальних 

закладів (за загальною редакцією 

Чобан Р. Д.) 

Лист ІІТЗО 

від 

02.06.2014  

№ 14.1 /12-Г 

812 

 

 Школа співпрацює із науковцями Інституту садівництва академії 

аграрних наук, Інституту землеробства НААН та працівниками Українського 

науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології НАУ 

(УкрНДІСГР НАУ). 

 Практичний психолог і соціальний педагог  є учасниками психолого-

педагогічних семінарів-практикумів, де розглядаються проблеми 

використання інтерактивних технологій навчання та створення ситуацій 

успіху на заняттях.  

  22 травня 2018 року за підтримки Чабанівської селищної ради 

адміністрацією школи був проведений фестиваль «Сузір’я талантів», де були 

відзначені 92 учні школи, які мають високі досягнення за результатами участі 

у Всеукраїнських предметних олімпіадах, творчих конкурсах та спортивних 

змаганнях районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, а 

також вручені подяки 12 вчителям та керівникам  спортивних секцій за 

високий рівень підготовки школярів.  

 З метою надання матеріальної підтримки обдарованій молоді,  

стимулювання розвитку їх творчих здібностей талановитим дітям школи, які 

досягли значних успіхів у навчанні та виявили високу результативність в 

інтелектуальних, творчих, спортивних змаганнях та конкурсах обласного, 

Всеукраїнського та Міжнародного рівнів щорічно виплачується стипендія 

голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації, кількість 

стипендіатів зростає, в минулому навчальному році стипендію отримували 25 

учнів, в поточному навчальному році 18 стипендіатів. 



40 
 

 У ІІ етапі взяли участь 28 учнів, що складає 11,6% від загальної кількості 

учнів 6-11 класів, 94,8% від кількості учнів, заявлених для участі у олімпіадах. 

В цілому кількість учасників районних олімпіад збільшилася на 4 учнів 

порівняно з 2016-2017 навчальним роком. 

 

Відомість 

про учнів-призерів міжнародних, всеукраїнських,обласних,районних 

олімпіад з навчальних предметів 

 
№п

.п 

Прізвище та ім'я 

учня 

Клас Призові місця Учитель, 

науковий 

керівник 
2014-2015 

н.р., 

галузь 

науки 

2015-2016 

н.р., 

галузь 

науки 

2016-2017 

н.р., 

галузь 

науки 

2017-2018 

н.р., 

галузь 

науки 

   ІІ етап (районний, міський)  

1 Дібров Максим 10 ІІ англ..мова ІІ англ..мова ІІ англ..мова  Петренко Л.М. 

2 Фризюк Микола 10 І комп. тех.. І інформ. 

тех.. 

  Сімоник Н.Ю. 

Колосова О.О. 

3 Кичкирук Владислав 11 І географія І географія   Сімоник Н.Ю. 

4 Гриник Роман 11 ІІІ географія ІІІ географія   Сімоник Н.Ю. 

5 Адамович Марія 10  ІІ географія   Лебединська 

Н.І., Сімоник 

Н.Ю. 

6 Киричек Микита 11   І географія  Сімоник Н.Ю. 

7 Волошин Олексій 11 ІІ екологія    Фоміна О.Л. 

8 Ребенко Катерина 11 ІІІ хімія  І екологія І екологія Фоміна О.Л. 

9 Шевченко Олександр 11  І екологія   Фоміна О.Л. 

10 Соколова Юлія 8-Б  ІІІ матем. ІІІ географія  Ліщук І.О., 

Сімоник Н.Ю. 

11 Данилова Марія 9-А   ІІІ 
образотворче 

І образотворче П'ятничук Т.П. 

12 Мурадян Анна 9-А   ІІІ 
образотворче 

 П'ятничук Т.П. 

13 Борук Гліб 9-Б   І географія І географія Сімоник Н.Ю. 

14 Іващенко Антон 9-Б   ІІІ географія ІІ географія Сімоник Н.Ю. 

15 Дутов Анатолій 8-Б    ІІ географія Сімоник Н.Ю. 

16 Чиж Дар' я 6-Б    ІІІ математика Бурлака Л.М. 

17 Савенок Діана 7-А    ІІІ укр. мова 

та літ 
Руднік В.О. 

                            ІІІ етап (обласний)  

1 Кичкирук Владислав 11 І географія І географія   Сімоник Н.Ю. 

2 Дібров Максим 10  І англ..мова ІІ 

англ..мова 

 Петренко Л.М. 

3 Шевченко Олександр 11  ІІІ екологія   Фоміна О.Л. 

4 Ребенко Катерина 10   ІІІ екологія  Фоміна О.Л. 

5 Борук Гліб 9-Б   ІІ географія ІІ географія Сімоник Н.Ю. 

                  ІV етап (всеукраїнський) 

1. Борук Гліб 9-Б   ІІ географія ІІІ географія Сімоник Н.Ю. 

 

 

Приємно відзначити, що в порівнянні із минулим навчальним роком 

з'явилися переможці з таких предметів, як українська мова та література і 

математика на районному етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів яких у минулих роках не було. 
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Всього учні школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад вибороли 7 

призових місць, з них: І – 3 місця (37,5%), ІІ–2місця(12,5%), ІІІ–1місце (50%). 

   З метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, 

активізації науково-дослідницької діяльності школярі протягом 

рокуреалізували свої здібності  у секціях наукових відділень Малої академії 

наук 

 

Залучення дітей до науково-пошукової діяльності в системі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України 

 
№ 

з.п. 

П І Б учня Клас Відділення, 

секція 

Тема роботи Науковий 

керівник 

Навчальний 

заклад, 

позашкільни

й 

навчальний 

заклад 

1 Ребенко 

Катерина 

вікторівна 

11 Екологія  Визначення нітратів у 

воді різних джерел 

користування 

Фоміна 

О.Л., 

вчитель 

хімії,  

Новосілківськ

а зош, Києво-

Святошинськ

ий РЦЕНТУМ 

 

2 Іващенко 

Антон 

Дмитрович 

9-Б Науки про 

Землю  
 

Прогноз погоди. 

Науковий підхід та 

народні прикмети 

Сімоник 

Н.Ю., 

Вчитель 

геграфії та 

економіки,  

Новосілківськ

а зош, 

ВЦТДЮ 

 

 У 2017-2018 н.р. у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН 

взяли участь 2 учнів школи. Аналіз кількості учасників у відділеннях свідчить 

про інтерес учнів до проведення досліджень у секціях: екологія та науки про 

Землю. 

Відомість 

про результати участі учнів-призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук 
№п.п Прізвище та ім'я учня Клас Призові місця Учитель, 

науковий 

керівник 

2014-2015 н.р., 

галузь науки 

2015-2016 

н.р., 

галузь науки 

2016-2017 

н.р., 

галузь науки 

2017-2018 

н.р., 

галузь науки 

І етап (районний, міський) 

1 Волошин Олексій 11 І місце  

Екологія 

   Фоміна 

О.Л. 

2 Боковенко Лариса 11 І місце 

Селекція та 

генетика 

ІІ місце 

Зоологія, 

ботаніка 

  Фоміна 

О.Л. 

3 Шевченко 

Олександр 

11 І місце 

Зоологія, 

ботаніка 

І місце 

Екологія 

  Фоміна 

О.Л. 

4 Литвиненко 

Людмила 

11 І місце 

Мистецтвоз

навство 

   Кучеренко 

О.О. 

5 Дудніцька 11 ІІІ місце     Зданівська 
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Катерина Історія В.В. 

6 Кичкирук 

Владислав 

11 Географія, 

ландшафтоз

навство 

І місце 

Наука про 

Землю 

  Сімоник 

Н.Ю. 

7 Гриник Роман 11 Географія, 

ландшафтоз

навство 

І місце  

Економіка 

  Сімоник 

Н.Ю. 

8 Гаврись Романа 9-А  І місце 

Зоологія, 

ботаніка 

  Фоміна 

О.Л. 

9 Ребенко Катерина 11  І місце 

Зоологія, 

ботаніка 

 І місце 

Екологія 

Фоміна 

О.Л. 

10 Ільєнко Євген 11   І місце 

Наука про 

Землю 

 Сімоник 

Н.Ю. 

11 Куропій Марія 10   І місце 

Екологія 

 Фоміна 

О.Л. 

12 Іващенко Антон 9-Б    І місце 

Наука про 

Землю 

Сімоник 

Н.Ю. 

ІІ етап (обласний) 

1. Волошин Олексій 11 ІІІ місце 

Екологія 

   Фоміна 

О.Л. 

2. Боковенко Лариса 11  І місце 

Зоологія, 

ботаніка 

  Фоміна 

О.Л. 

3. Гриник Роман 11  І місце  

Економіка 

  Сімоник 

Н.Ю. 

4. Ребенко Катерина 11  ІІ місце 

Зоологія, 

ботаніка 

 ІІ місце 

Екологія 

Фоміна 

О.Л. 

5. Шевченко 

Олександр 

11  ІІІ місце 

Екологія 

  Фоміна 

О.Л. 

6. Ільєнко Євген 11   ІІ місце 

Наука про 

Землю 

 Сімоник 

Н.Ю. 

7. Іващенко Антон 9-Б    ІІІ місце 

Наука про 

Землю 

Сімоник 

Н.Ю. 

ІІІ етап (Всеукраїнський) 

1. Боковенко Лариса 11   ІІІ місце 

Зоологія, 

ботаніка 

 Фоміна 

О.Л. 

2. Ребенко Катерина 11    ІІ місце 

Екологія 

Фоміна 

О.Л. 

 
 

 

Охоплення учнів позашкільною освітою 

 Гурткова робота в школі - це один із найефективніших шляхів розвитку 

творчо спрямованої особистості.  

 З метою організації гурткової роботи в навчальному закладі виданий 

наказ по школі «Про організацію гурткової роботи» від 01 вересня 2017 року 

№ 237.  

Розподіл годин гурткової роботи відповідно до тарифікації  
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на 2017-2018 н.р. 
№ 

з.п. 

Назва  гуртка Керівник К-ть 

вихованців 

Кількість 

годин на 

тиждень 

1. Шкільна газета «Літера» Загородня Н.М. 7 2 год. 

2. Баскетбол (дівчата) Нагорна І.П. 15 4 год. 

3. Туристичний гурток Сімоник Н.Ю. 15 1год. 

4. «Еврика» Августовська Н.В. 25 2 год. 

5. Школа Економіки Король Б.Т. 10 1 год. 

6. Футбол Ростовський Р.М. 15 2 год. 

7. Гурток сучасно-естрадної 

пісні 

П’ятничук Т.П. 10 2год. 

8. Моделювання і 

конструювання одягу 

Фризюк О.Я. 10 2 год. 

9. Спортивно-бальні танці Скрипнюк О.Ю. 15 2 год. 

 

На базі школи також працюють гуртки відповідно до договорів.  

 

 

З метою узагальнення інформації та вивчення ефективності 

функціонування гуртків по навчальному закладу виданий наказ від 18 червня 

2018 року №116 «Про підсумки гурткової роботи». 

Гуртковою роботою охоплено 457 учнів, що становить 71,4 % від загальної 

кількості дітей у школі (що на 16,1 % більше, ніж у минулому навчальному 

році). У спортивних секціях баскетболу, велоспорту, студії спортивно-

бального танцю та туристичному гуртку  займається 264 учнів, з них 8 учнів з 

№ ПІП керівника Гурток К-ть 

дітей 

К-ть 

годин 

Договір про співпрацю 

1. Скрипнюк Олексій 

Юрійович 

Спортивно-

бального танцю 

30 9 Боярська міська дитяча 

школа мистецтв 

2. Піонтковський Дмитро 

Валерійович 

Велоспорт  11 9 Вишнівський центр 

творчості дітей та юнацтва 

3. Нагорна Ірина Петрівна баскетбол 15 9 год. Спортивна дитячо-юнацька 

школа олімпійського 

резерву Дніпровського 

району м. Києва 

4. Яблонська Анастасія 

Олександрівна 

баскетбол 15 9 год. Спортивна дитячо-юнацька 

школа олімпійського 

резерву Дніпровського 

району м. Києва 

5. Сімоник Наталія Юріївна Туристичний 

гурток 

15 9 год Вишнівський центр 

творчості дітей та юнацтва 

6. Фоміна Олена Леонідівна Друзі природи 8 4,5 

год 

Екологічний центр 

Екологи-

краєзнавці 

10 4,5 

год 

7. Повидало Марія 

Василівна 

Юні генетики-

селеккціонери 

8 9 год КЗКР «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» 
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девіантною поведінкою. До роботи в гуртках та занять у спортивних секціях 

залучаються учні пільгових категорій, учні, схильні до правопорушень та 

пропусків уроків без поважних причин. 

 Учні школи та вихованці гуртків і секцій постійно беруть участь у 

змаганнях з різних видів спорту, в екологічних акціях, у фестивалях та 

творчих конкурсах.  

  

Відомість 

про результативність участі учнів 

Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

у творчих та предметних конкурсах, змаганнях, турнірах 

 
№п.п Прізвище ім'я 

учня 

Клас Вид занять Призо

ве 

місце 

Керівник 

гуртка, 

секції 

Районний етап 2017-2018 н.р. 

1 Ребенко Катерина 11 Переможець районного етапу 

Міжнародного конкурсу Інтел ЕКО 
І Фоміна О.Л. 

Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

 з проектування та винахідництва для 

учнів 10-11 класів 

І Фоміна О.Л. 

2 Каюк Ліна 8-А Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

3 Гамузинський Василь 7-А Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

4 Степенко Костянтин 7-А Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

5 Богоріл Назар 6-А Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

6 Ребенко Єгор 5-А Переможець районного етаапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

7 Громова Дарина 9-А Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Дотик 

природи» 

І Фоміна О.Л. 

8 Вечера Святослав 9-А Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Дотик 

природи» 

І Фоміна О.Л. 

9 Семененко Діана 9-А Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Дотик 

природи» 

І Фоміна О.Л. 

10 Романюк Марія 7-А Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу юних 

зоологів-тваринників 

І Фоміна О.Л. 

11 Іщенко Віталіна 5-А Переможець районного етапу 

Всеукраїнської природоохоронної 

акції “ Птах року” 

І Фоміна О.Л. 
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Переможець районного  етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

   Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

12 Дроздівська 

Анастасія 

5-А Переможець районного  етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

13 Гордон Євгенія 2-В Переможець районного  етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

14 Гриценко Ігор 2-А Переможець районного  етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

15 Беляєв Архип 2-В Переможець районного  етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

16 Бордусь Софія 3-Б Переможець районного  етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

17 Лук'яненко Лілія 7-А Переможець районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

Обласний етап 2017-2018 н.р. 

1 Ребенко Катерина 11 Переможець обласного етапу 

Міжнародного конкурсу Інтел ЕКО 
І Фоміна О.Л. 

Переможець обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

 з проектування та винахідництва для 

учнів 10-11 класів 

І Фоміна О.Л. 

2 Каюк Ліна 8-А Переможець обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

3 Гамузинський Василь 7-А Переможець обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

4 Степенко Костянтин 7-А Переможець обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

5 Богоріл Назар 6-А Переможець обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

6 Москалець Захар 3-Б Переможець обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  «Юний 

Дослідник» для учнів 2-5 класів 

І Фоміна 

7 Ребенко Єгор 5-А Переможець обласного  етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

Переможець обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 
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8 Вечера Святослав 9-А Переможець Обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Дотик 

природи» 

І Фоміна О.Л. 

9 Семененко Діана 9-А Переможець Обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Дотик 

природи» 

І Фоміна О.Л. 

10 Романюк Марія 7-А Переможець обласного етапіу 

Всеукраїнського конкурсу юних 

зоологів-тваринників 

І Фоміна О.Л. 

11 Іщенко Віталіна 5-А Переможець обласного етапу 

Всеукраїнської природоохоронної 

акції “ Птах року” 

І Фоміна О.Л. 

Переможець обласного  етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

Переможець обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

12 Дроздівська 

Анастасія 

5-А Переможець обласного  етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

Переможець обласногоо етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

13 Гордон Євгенія 2-В Переможець обласного  етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

14 Бордусь Софія 3-Б Переможець обласного  етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу 

“ Загадкове життя домашніх 

улюбленців” 

І Фоміна О.Л. 

15 Шевченко Тетяна 4-А Переможецьр айонного етапу 

Всеукраїнської природоохоронної 

акції “ Птах року” 

І Фоміна О.Л. 

16 Лукяненко Лілія 7-А Переможець обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

І Фоміна О.Л. 

17 Громова Дарина 9-А Переможець Обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Дотик 

природи» 

ІІ Фоміна О.Л. 

Всеукраїнський етап 2017-2018 н.р. 

1 Ребенко Катерина 11 Переможець всеукраїнського етапу 

Міжнародного конкурсу Інтел ЕКО 
 

ІІІ Фоміна О.Л. 

Переможець  Всеукраїнського конкурсу 

 з проектування та винахідництва для 

учнів 10-11 класів 

 

ІІ Фоміна О.Л. 

2 Каюк Ліна 8-А Переможець Всеукраїнського поетичного 

конкурсу «Зерна доброти» 
ІІІ Руднік В.О. 

3 Степенко Костянтин 7-А Переможець Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

ІІІ Фоміна О.Л. 

4 Ребенко Єгор 5-А Переможець Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

ІІІ Фоміна О.Л. 

5 Вечера Святослав 9-А Переможець Всеукраїнського конкурсу 

«Дотик природи» 
ІІ Фоміна О.Л. 

6 Семененко Діана 9-А Переможець Всеукраїнського конкурсу 

«Дотик природи» 
ІІІ Фоміна О.Л. 

7 Романюк Марія 7-А Переможець Всеукраїнського конкурсу ІІІ Фоміна О.Л. 
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юних зоологів-тваринників 

8 Іщенко Віталіна 5-А Переможець Всеукраїнського конкурсу  

проектування та винахідництва 

ІІІ Фоміна О.Л. 

 

 За підсумками участі учнів школи у конкурсах, змаганнях, турнірах 

досягнуті результати: 

переможці творчих конкурсів: 

- 17  переможців районного етапу 

- 17 переможців обласного етапу 

- 8 переможців Всеукраїнського етапу 

переможці Міжнародних, Всеукраїнських предметних конкурсів: 

              («Бобер», «Кенгуру», «Соняшник») 

- 33 переможці Міжнародного рівня 

- 34 переможці Всеукраїнського рівня 

- 12  переможців регіонального рівня 

досягнення баскетбольної команди, тренер Нагорна І.П.: 

- Чемпіони України Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед 

дівчат 2003,2004,2005 р.н. 

- переможці районного, обласного та ІІІ місце на  всеукраїнському 

етапі Всеукраїнських змаганнях з баскетболу 3х3 серед школярів 

України 

- Чемпіони Київської області серед дівчат 2004 р.н. 

- Чемпіони м.Київ  2003, 2005 р.н. (І,ІІ м) 

досягнення спортивної секції з велосипедного спорту, тренер 

Піонтковський Д.В.: 

- переможці IV етапу Кубка України з велосипедного спорту ВМХ; 

- переможці Чемпіонату міста Києва з велосипедного спорту ВМХ; 

досягнення спортивної секції з Араши карате, тренер Москаленко В.Л.: 

- переможці Кубку України по Араши Карте; 

досягнення хореографічного колективу «Азарт», керівник Подолянець 

Л.О.: 

- переможці Міжнародного фестивалю «Сяйво Різдвяних зірок»; 

- переможці Міжнародного фестивалю «Зоряна осінь»; 

- переможці Міжнародного фестивалю «Зірка-фест»; 

- переможці фестивалю «Світ у твоїх долонях»; 

- переможці фестивалю «Єдина країна» 

 

досягнення хореографічного колективу «Азгард», керівник Скрипнюк 

О.Ю.: 

-  переможці всеукраїнських класифікаційних змагань з бальних танців 

спілки громадських організацій спортивного танцю України; 
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- золоті призери Відкритого Чемпіонату Києва та Київської області; 

- переможці конкурсу «Зірки Олімпу»; 

- золоті призери конкурсу «ЕІР ДЕНС КАП» 

- переможці конкурсу кубка міського голови м. Кременчук, 

Кубка «Асгард», 

Кубка мера Боярки, 

Кубка Броварів 

- переможці всеукраїнського конкурсу Dance Sport Life. 

 

Виховна робота школи 

 Виховна робота школи спрямована на реалізацію Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції 

виховання дітей і молоді у національній системі освіти, Програми «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах 

України», директив та інструктивних документівМіністерства освітиі науки 

України, департаменту освіти і науки  Київської обласної адміністрації, 

відділу освіти Києво-Святошинської райдержадміністрації. 

У 2017-2018 н.р. робота усіх учасників навчально-виховного процесу 

була спрямована на реалізацію   виховної мети "Виховання гармонійно 

розвиненої, соціально активної і національно свідомої особистості 

школяра шляхом формування загальнолюдських цінностей особистості 

школяра". 

 

Організація  роботи закладу за Основними орієнтирами  

виховання учнів 1-11 класів. 

  На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.10.2011 № 1234 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів» та з метою підвищення якісного 

рівня виховного процесу  у навчальному закладі виданий наказ «Про 

організацію роботи закладу за Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 

класів» від 30.01.2012 №7. Заступником директора розроблений план заходів 

щодо організації виховного процесу у класних колективах та в роботі з 

батьками на засадах проектної педагогіки. 

 Для  реалізації  Основних  орієнтирів  виховання    в  школі  створені 

психолого-педагогічні  умови,  враховуючи  вікові  та  індивідуальні  

особливості  кожного  учня,  урізноманітнюється  вибір  доцільного  змісту,  

форм  і  методів  та  відповідних  виховних  технологій 

 Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання 

здійснюється у ряді пріоритетних напрямків: 
 Ціннісне ставлення до себе 
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 Виховними досягненнями цього напрямку  є вміння цінувати себе як 

унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу 

шкідливих звичок на здоров`я, прагнення бути фізично-здоровою людиною. У 

зв’язку з цим були проведені: зустріч із представниками дорожної патрульної 

поліції «Щоб не трапилось біди правил, дорожніх дотримуйся завжди», 4-А 

клас, Кургак О.М., спортивний фестиваль «Кідс Гейм» серед учнів 3-11 класів, 

який був проведений за підтримки благодійної організації «Світло Життя», 

інтерактивний урок з працівниками дорожної патрульної поліції «Безпека на 

дорозі – безпека життя» проведений для учнів 4-6, 9 класів, мотиваційний 

захід дружин юних пожежників «Вогонь – друг, вогонь - ворог », у якому 

активно прийняли участь учнів 5-7 класів, Цог К.В., Сімоник Н.Ю., Мельник 

Л.В., П'ятничук Т.П., Колосова О.О., Бурлака Л.М., Августовська Н.В., Руднік 

В.О.  

У рамках Місячника здорового способу життя проведений Тиждень 

толерантності, до організації якого були долучені учні 2-11 класів: конкурс 

малюнків та творчих робіт «Дружба нас єднає», виставка-конкурс «Дерево 

Толерантності», свято «У країні Толерантності», 2-А – Курбатова Н.П. 

Протягом Тижня також були проведені відкриті години спілкування з 

елементами тренінгу: «Толерантність врятує світ», 7-Б ̶ Руднік В.О.; «Вміння 

приймати рішення», 8-А  ̶Петренко Л.М.; «Вічна проблема: батьки і діти, діти 

і батьки…», 8-Б ̶ Лебединська Н.І.; «Будь уважним до матусі», 6-А ̶ Колосова 

О.О.  

 Виховними досягненнями відповідного напрямку є знання та розуміння 

особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських 

цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, 

уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та 

поведінки, єдність слова і діла. У зв’язку із цим найцікавіше проведені заходи: 

родинне свято «А буде мати, і будуть люди на землі», 5-В  ̶  Мельник Л.В.; 

конкурсно-розважальна програма для матусь «Найкращій у світі матусі…», 5-

Б – Сімоник Н.Ю.; виховний захід до Дня матера «Це святе слово - мати», 9-

А  ̶ Яблонська С.В.; конкурсно-розважальна програма для молодших школярів 

«Свято Миколая, 3-А – Степенко І.Ш.; «Завітай до діток Миколай», 

розважально-народознавчий захід «Казка про діда Панаса та бабу Одарку», 3-

Б клас – Сухомлин Л.Г.; прощання з початковою школою «Дитинства не 

втрачай »,4-А  –  Кургак О.М. 

 Ціннісне ставлення до праці 

 Виховними досягненнями даного напрямку є усвідомлення соціальної 

значимості праці в житті людини, повага людей до праці, навички 

самообслуговування та суспільно-корисної праці. На виконання даного 

напряму в школі традиційно проводилися трудові десанти по прибиранню 

території школи та території села. 

 Ціннісне ставлення до природи 

 Виховними досягненнями відповідного напрямку є усвідомлення 

вихованцями себе як невід'ємної частини природи, взаємовідносин людини і 
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природи, бережливого ставлення до природи. З метою формування у школярів 

ціннісного ставлення до природи  були проведені  заходи: свято «Знай 

зимуючих птахів», 3-В клас – Бєлоус Ю.О.; музично-розважальна програма 

«Без верби і калини нема України», 3-А – Степенко І.Ш. 

З метою підвищення обізнаності учнів школи з питань 

енергозбереження, гуманного використання природних ресурсів, 

популяризації енергоефективності у школі проведений Тиждень 

енергозбереження у період з 04 по 08 грудня 2017 року. Впродовж тижня учні 

2-4 класів були активними учасниками конкурсу малюнків та творчих робіт 

«Ми за відновлення джерел енергії», класними керівниками 5-11 класів 

проведені тематичні години спілкування «Енергозбереження – крок до 

майбутнього», учні 11 класу проведи засідання круглого столу «Рівень 

енергетичної безпеки України». 

 Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

          Виховними досягненнями цього напрямку є знання про види мистецтв та 

засоби їх виразності, здатність виразити власне ставлення до мистецтва, до 

творчої діяльності у мистецькій сфері та самореалізації. З метою 

популяризації театрального мистецтва серед учнівської молоді, виявлення і 

підтримки талановитих дітей, сприяння їх творчим здібностям Учні 1-10 

класів взяли участь у відкритому заході «Вокальні бої», де школярі 

демонстрували акторські здібності та сценічну майстерність. Учні 3-Г класу 

підготували музичну композицію «Рідна мова калинова» та демонстрували на 

сцені свої вміння і знання з історії рідного краю, захід підготували класовод 

Ситник Н.В. Учнівський колектив 4-А класу демонстрували батькам та 

молодшим школярам оперу «Коза -Дереза», яку підготували спільно з 

класоводом Кургак О.М. та вчителем музичного мистецтва П'ятничук Т.П. 

Слід відмітити, що до популяризації театрального мистецтва долучилися й 

учні 5-Г класу, продемонструвавши свої вокальні та акторські здібності під 

час мюзиклу «Колобок», автором якого стала класний керівник П'ятничук Т.П. 

 Яскраво проходять свята-квести  в учнівському колективі 5-А класу, 

класний керівник Цог К.В., яка спільно з батьками розробляє і проводить 

розваги для школярів на новорічні свята та тематичні години спілкування. 

 Слід відмітити нову форму роботи з учнями-підлітками – листи від 

батьків, яку започаткували Петренко Л.М., Лебединська Н.І. та Цог К.В. Дана 

форма роботи сприяє нормалізації взаємостосунків батьків з дітьми та активно 

залучає батьків до співпраці. 

 

Патріотичне виховання 

 

 Відповідно до Указу Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 

"Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 

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

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей 
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і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» виданий наказ по школі 

«Про організацію виховної роботи та посилення патріотичного  виховання у 

2017\18 н.р.»  29.08.2017 № 212. 

 У школі наявний план заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання, який затверджений наказом по школі  «Про 

затвердження заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді» від 29 серпня 2017 року № 212. 

 

 

План заходів 

щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

 
Тиждень Тема заходу Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

Т
и

ж
д

ен
ь

 м
и

р
у
 

1
8
-2

2
.0

9
.2

0
1
7
 

Тематична лінійка «Мир в усьому 

світі» 

21.09.17 Подвір'я 

школи 

Романюк Т.П. 

Виставка малюнків та творчих робіт, 

присвячена темі МИРу 

19-21.09 2017 Стенд 

 І поверх 

Романюк Т.П. 

Виставка публікацій «Воїни АТО – 

захисники суверенітету України» 

Постійнодіюч

а виставка 

бібліотека Горенко Н.І. 

Тематичні години спілкування «Люби 

Україну – твою рідну землю» 

Протягом 

тижня 

Класні кімнати Класні 

керівники 5-11 

класів 

Майстер-клас по виготовленню 

сувенірів та оберегів для учасників 

АТО 

Постійно Каб. 105 Загородня Н.М. 

Акція «Розмалюй асфальт мирними 

кольорами» 

21.09.17 Подвір'я 

школи 

Романюк Т.П. 

Т
и

ж
д

ен
ь

 н
а
ц

іо
н

а
л

ь
н

о
-

п
а
т
р

іо
т
и

ч
н

о
г
о
 в

и
х
о
в

а
н

н
я

 

0
4
-0

8
.1

2
.2

0
1
7
 

Виставка сніжинок-витинанок Протягом 

тижня 

Каб. 101 Романюк Т.П. 

Квест-виставка «Лист святому 

Миколаю» 

Протягом 

тижня 

Каб. 101 Романюк Т.П. 

Години спілкування по темі Протягом 

тижня 

Класні кімнати Класні 

керівники 5-11 

класів 

Екскурсії Протягом 

тижня 

Класні кімнати Класні 

керівники 5-11 

класів 

Майстер-класи Протягом 

тижня 

Каб. 305 Керівники 

гуртків 
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Інсценізація творів українських 

драматургів  

Протягом 

тижня 

Актовий зал Романюк Т.П. 

Виставка декоративно-ужиткового 

мистецтва 

Протягом 

тижня 

Актовий зал Романюк Т.П. 

Конкурсно-розважальна програма для 

учнів 3-4 класів «Коса – дівоча краса» 

14.03.18 Актовий зал Романюк Т.П. 

Фестиваль української пісні «До тебе, 

Україно, піснею лину» 

16.03.18 Актовий зал Романюк Т.П. 

Родинні свята та розваги Протягом 

тижня 

Класні кімнати Класні 

керівники 1-11 
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Святкова лінійка до Дня примирення 

та Перемоги над нацизмом 

05.05.18 Подвір'я 

школи 

Романюк Т.П 

Екскурсії місцями бойової слави Протягом 

тижня 

Класні кімнати Класні 

керівники 1-11 

класів 

 

 У вересні організований Тиждень миру, протягом якого були проведені 

тематичні години спілкування «Люби Україну – твою рідну землю» для учнів 

1-11 класів, виставка малюнків та творчих робіт для учнів 5-9 класів, майстер-

клас по виготовленню сувенірів та оберегів для учасників АТО. 

У вересні організований Тиждень миру, протягом якого були проведені 

тематичні години спілкування «Люби Україну – твою рідну землю» для учнів 

1-11 класів, виставка малюнків та творчих робіт для учнів 5-9 класів. 

Яскравим заходом тематичного тижня стала виставка малюнків та асфальті 

«Барвиста моя Україно!», активним учасниками якої стали всі учнівські 

колективи школи.  

 Проект «Моя країна - Україна» проведений у березні 2018 року, 

спрямований об’єднати роботу щодо вивчення, збереження, примноження 

традицій і звичаїв українського народу, пропагування історії рідного краю, 

його культурного минулого і сьогодення, розвитку народного мистецтва. 

Мета проекту: посилити відчуття патріотизму та гордості за свою 

країну серед дітей та учнівської молоді, спонукати школярів до роздумів щодо 

майбутнього рідного міста, селища, села, держави та осмислення своєї власної 

ролі у їх розбудові; популяризувати український фольклор та народні звичаї. 

 Завдання проекту: організація і проведення заходів, спрямованих на 

патріотичне виховання; популяризація волонтерського руху в школі. 

формування потреби у високих культурних і духовних цінностях і їх подальше 

збагачення; формування інтересу в учнівської молоді до джерел історії, 

культури, етнографії, традицій і звичаїв; формування творчо розвиненої 

особистості, орієнтованої на високідуховно-етичні   цінності;створення умов 

для  збереження дітьми і  підлітками традиційноїкультури свого народу; 

сприяння розвитку творчих здібностей дітей і  підлітків; проведення 

фольклорних та етнографічних фестивалів, вечорів української  пісні, 

конкурсних заходів.  

Проект «Моя країна - Україна»  об'єднав у дитячому гурті усіх,  хто 

цікавиться   вивченням, збереженням, примноженням традицій і звичаїв 

українського народу, пропагуванням історії рідного краю, його культурного 

минулого і сьогодення, розвитку народного мистецтва. 

З метою формування поваги та шанобливого ставлення до України, 

поширення народної, дитячої, сучасної української пiснi, виховання 

патрiотичних почуттiв, проведено фестиваль української патрiотичноi пiснi 

"До тебе, Україно, піснею лину". Учасниками фестивалю стали учнi 3-11 

класiв, у виконаннi яких лунали як  народнi українськi пiснi, так i пісні 

сучасних виконавцiв.  



53 
 

У рамках проекту організований та проведений захід «Україна 

вишивана», до участі у якому залучені учні 1-11 класів, педагоги та батьки.   

Кожен класний колектив представляв регіон України з притаманними для 

нього орнаментами та візерунками.  

 У рамках проекту «Моя країна - Україна»  також була проведена 

конкурсно-розважальна програма для учнів початкових класів «Козацькому 

роду нема переводу». 

 Важливе місце займає також туристсько-краєзнавча, пошукова і 

дослідницька робота. Організовувались краєзнавчі подорожі, акції,  

дослідницькі проекти та зустрічі із видатними людьми рідного краю. 

 У період навчального року учні школи шили подушки для військових. 

 На сайті навчального учні та батьківська громада можуть спостерігати за 

ходом реалізації заходів Концепції національно-патріотичного виховання, 

завдяки активній роботі інформаційного центру дитячо-юнацької організації 

«Гармонія». 

 

Школа сприяння здоров’ю 

 

У 2004 році Новосілківська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

визнана базовим навчальним закладом щодо реалізації програми розвитку 

шкіл сприяння здоров'ю. Робота над програмою спрямована на виконання 

Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей 

та підлітків, затверджена наказом МОН України від 21 липня 2004 року № 

605, наказу Департаменту освіти Київської обласної державної адміністрації 

від 26 серпня 2014 року № 234 «Про організацію та проведення дослідно-

експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних закладах 

Київської області» (додаток 4), наказу управління освіти і науки Києво-

Святошинської районної державної адміністрації від 17.06.2004 р. № 343 «Про 

регіональну програму розвитку шкіл сприяння здоров'ю». 

 У Новосілківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів робота щодо 

формування навичок до здорового способу життя реалізується  відповідно до 

Програми та Концепції «Школи сприяння здоров'ю» навчального закладу.  

  Діяльність школи щодо пропаганди здорового способу життя 

передбачає спільну роботу педагогічного колективу, учнівського 

самоврядування, класних керівників, психологів, соціального педагога, 

батьків, громадськості, служби у справах неповнолітніх, відділу освіти, 

Обласного центру реабілітації. 

 З метою формування в учнів мотивації до здорового способу життя, 

залучення їх до занять фізичною культурою і спортом у школі проходять 

спортивні свята, конкурси, конкурсно-розважальні програми, турніри, які є  

традиційними:  

• Спортивний фестиваль «Кідс Гейм» 

• Конкурсно-розважальна програма  «Козацькому роду нема переводу» 

• Спортивні змагання для школярів «Веселі старти»  
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• Олімпійський тиждень  

 

 На виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-459 від 

04.07.2017 «Про проведення у 2017-2018 навчальному році Всеукраїнського 

олімпійського уроку та Олімпійського тижня», з метою збагачення знань 

учнів про історію Олімпійських ігор, видів спорту та видатних 

спортсменів у навчальному закладі проведений тематичний тиждень у 

період з 11 по 15 вересня 2017 року. До участі у заходах були залучені 

учні 2-11 класів, класоводи 2-4 класів, батьківська громадськість та 

вчителі фізичного виховання (Яблонська С.В., Яблонська А.В., Шурубор 

Я.К., Короткий Т.С.).  

  Вже декілька років поспіль у церемонії відкриття Олімпійського тижня 

беруть участь вихованці спортивних секцій та демонструють свої перемоги 

усій шкільній громаді. Сьогодні у олімпійській ході взяли участь близько стa 

юних чемпіонів, серед яких були переможці спортивних змагань з баскетболу  

і футболу, велосипедного та ковзанярського спорту, призери та переможці 

змагань з плавання та східних єдиноборств, переможці турнірів зі спортивно-

бального та спортивно-сучасного танців. 

Протягом п’яти днів, з 11 по 15 вересня 2017 року, у спортивному залі та 

на спортивних майданчиках школи були проведені змагання з олімпійських 

видів спорту та конкурси, спрямовані на розвиток та пропаганду 

олімпійського руху. Класними керівниками та класоводами проведені 

відкриті години спілкування відповідно тематики тижня. 

 У 2017-2018 навчальному році у школі традиційно проведений Тиждень 

здорового способу життя з 20 по 24 листопада (відповідно до наказу по школі 

від  20  листопада  2017 року  № 326 «Про підготовку до проведення Тижня 

здорового способу життя»). До роботи з розвитку Національної мережі Шкіл 

сприяння здоров’ю долучилися класні колективи 1-11 класів, класоводи, 

класні керівники, лідери громадської благодійної організації «Світло життя» 

та учнівське самоврядування дитячо-юнацької організації «Гармонія». У 

рамках Тижня класними керівниками проведені зустрічі із представниками 

поліції, години спілкування з елементами тренінгу, бесіди та дискусії: 

 

Клас Тема годин спілкування Дата Відповідальний 

3-Б Міні вистава «Казкові герої у 

країні Електики» 

22.11 Сухомлин Л.Г. 

5-В «Іпотерапія:лікування любов'ю»  24.11 Мельник Л.В. 

6-Б «Здоровим бути  - сучасно» 21.11 Бурлака Л.М. 

7-А «У здоровому тілі – здоровий 

дух» 

22.11 Августовська Н.В. 
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7-Б  «За здоровий спосіб життя» 24.11 Руднік В.О. 

8-А «Найбільший скарб - здоров'я» 21.11 Петренко Л.М. 

8-Б «Подбай про своє здоров'я» 24.11 Лебединська Н.І. 

9-А «Твоє здоров'я – твій вибір» 24.11 Яблонська С.В. 

9-Б «Здоровим бути - здорово» 23.11 Бондар А.А. 

11 «Твоє майбутнє  - у твоїх руках» 24.11 Фоміна О.Л. 

10 «Зроби свій вибір на користь 

здоров'я» 

24.11 Романюк Т.П. 

 

 Для пропаганди активного способу життя членами учнівського 

самоврядування «Гармонія» були організовані та проведені «Веселі перерви» 

для учнів початкової школи, протягом яких учні танцювали, розважалися, 

декламували колективно речівки та співали. За активну участь у проведенні 

заходів із учнями 1-4 класів слід відмітити учнів 10 класу (класний керівник 

Романюк Т.П.) 

   У жовтні 2017 року серед учнів 3-5 та 6-8 класів був проведений 

спортивно-розважальний фестиваль «Кідс Гейм» за підтримки благодійної 

організації «Світло життя». Фестиваль тривав 2 дні. За період проведення учні 

випробовували свої сили у спортивних та  інтелектуальних змаганнях, були 

активноми вболівальниками та вправними наставниками для малечі. 

      Туризм є активним методом вправадження здорового способу життя 

серед дітей та підлітків. На розвиток даного виду роботи організовано гурток, 

який відвідують учні 6-11 класів. Загальна кількість учнів, які охоплені 

туристичною роботою становть 24 дітей. Традиційно вихованці гуртка з своїм 

наставником Сімоник Н.Ю. відвідують різні європейські країни. Цього року 

учням нашої школи вдалося побувати у Польщі, Чехії, Словаччині, Італії та 

Австрії. 

   У червні 2018 року близько 50 школярів взяли участь у районному 

туристичному зльоті. Завзяті юні туристи демонстрували свої вміння у 

спортивному спуску і підйомі по вертикальній стіні, навчился долати навісну 

пенреправу, освоїли ази туристичної кухні, навчилися розбивати табір та 

розпалювати вогнище за різних погодних умов. 

 Завдяки плідній співпраці з Чабанівською селищною радою  у червні 

2018 року забезпечено змістовним відпочинком 79 дітей на березі Чорного 

моря у смт. Очаків Миколаївської області.  

Усі види занять допомагають учням навчитися свідомо керувати 

власною поведінкою за будь-яких обставин, формують активну позицію, 

світогляд молодої людини, розвивають навички свідомого вибору здорового 

стилю життя, створюють атмосферу позитивної уваги один до одного, довіри, 

психологічного комфорту та безпеки. 

   

Екологічне виховання. Природоохоронні акції. 
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 Екологічне виховання підростаючого покоління проходить шляхом 

залучення до роботи в гуртках «Друзі природи», «Екологи-краєзнавці» 

(керівник гуртка Фоміна О.Л.), та участі у природоохоронних акціях. Члени 

гуртка «Друзі природи»  брали участь у природоохоронному Всеукраїнському 

конкурсі «День зустрічі птахів».  

 У 2017-2018 навчальному році учні школи вперше взяли участь у 

Міжнародному екологічному конкурсі «Загадкове життя домашніх 

улюбленців» За підсумками проведення конкурсу 6 учнів школи мають 

перемогу на районному етапі, 3 – переможці обласного етапу Міжнародного 

екологічного конкурсу «Загадкове життя домашніх улюбленців». 

 Учні школи є переможцями Міжнародного еколого-мистецького 

пленеру «Природа і творчість», Всеукраїнського експедиційно-польового 

збору-конкурсу юних екологів, Всеукраїнського фестивалю «Діалог з 

природою». Учні школи активно приймали участь у Всеукраїнському 

екологічному форумі «Дотик природи», де представляли свої дослідниці 

роботи по вивченню флори і фауни та здобули перемоги а районному, 

обласному етапах даного конкурсу. Громова Дарина та Вечера Святослав,   

учні 9-А класу  вибороли у цьому конкурсі ІІ місце на всеукраїнському етапі , 

а Семененко Діана, учениця 9-А класу, зайняла ІІІ місце на всеукраїнському 

етапі Всеукраїнського екологічного форуму «Дотик природи». 

 Органами учнівського самоврядування проведено акції - «Чисте шкільне 

повір'я», «Озеленення класних кімнат», трудові десанти по впорядкуванню 

території школи та села.  

 Учні школи є традиційно учасниками Всеукраїнських 

природоохоронних акцій «Птах року», «Збережи ялинку», «Годівничка», 

«Правдивий світ птахів», «Україна-сад», «Дотик природи» - вчитель Фоміна 

Олена Леонідівна. 

 

 

Правове виховання учнів 

Профілактика правопорушень, дитячої злочинності, бродяжництва  

Формування психічно здорової та цілісної особистості – одне з 

найголовніших завдань учасників навчально-виховного процесу. 

 Забезпечення соціально-правового захисту дітей, попередження 

правопорушень та інших негативних явищ серед неповнолітніх є одним із 

пріоритетних напрямків роботи школи. 

У школі навчається 640 учні станом на 14 травня 2018 року. Із них 4 

учнів (Янишевський О., Осадчук Є., Ніколаєв П. – учні 9-А класу та Зеленчук Д 

– учень 11 класу) потребують посиленого контролю з боку педагогічних 

працівників; один учень школи (Зеленчук Д.)  стоїть на обліку служби у 

справах дітей.  
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 Система роботи школи з важковиховуваними учнями поєднується  із 

системою національного виховання, яка передбачена Основними орієнтирами 

виховання учнів 1-11 класів та  Комплексною програмою превентивного 

виховання школярів. 

На виконання Листа Міністерства від 30.01.2014 № 1/9-80 "Щодо 

профілактичної роботи з запобігання  правопорушенням та злочинності серед 

дітей та учнівської молоді", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

29.10.2010 №1023 «Щодо  профілактики злочинності і  правопорушень  серед  

дітей, захисту їх прав на освіту» та від 25.12.2006 №844 «Про вжиття 

додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 29.03.2011 №292 «Про організацію інформаційно-профілактичної 

роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з 

дітьми» у школі виданий наказ «Про організацію роботи з попередження та 

профілактики правопорушень, злочинності серед дітей та учнів у 2017-2018 

навчальному році» від 28.08.2017 № 205 та затверджено план заходів з 

профілактики правопорушень серед учнів на 2017-2018 навчальний рік, до 

якого  включено заходи класно-узагальнюючого контролю, індивідуальну 

роботу практичного  психолога та класного керівника з учнями «групи 

ризику», які перебувають на внутрішньошкільному обліку. 

Заходи  

щодо профілактики правопорушень та злочинності серед дітей та 

учнівської молоді  на 2017-2018 н.р. 

№ з/п ЗАХОДИ Дата 

виконання 

Відповідальні 

1.  

    

Проаналізувати стан профілактичної роботи за 2016– 

2017 н.р. 

До 10.09.17 Каюк Н.М. 

2.  

    

Уточнити  і поновити списки  учнів, які стоять на 

ВШО,  обліку в кримінальній міліції. 

До 20.09.17 Каюк Н.М. 

Кл. керівники 

Соц..педагог 

3.  

    

Уточнити  і поновити списки  підлітків, які опинилися в 

складних життєвих умовах та знаходяться на обліку в 

відділі кримінальної міліції у справах дітей  Києво-

Святошинського РВ ГУМВС України в Київській 

області 

До 20.09.17 Каюк Н.М. 

Кл. керівники 

Соц..педагог 

4.  

    

Уточнити  і поновити списки сімей, які опинилися в 

складних життєвих умовах  

До 20.09.17 Каюк Н.М. 

Кл. керівники 

Соц..педагог 

5.  

    

Створити на початок 2016-2017 н.р. узагальнений та 

оновлений банк даних учнів, що потребують особливої 

педагогічної уваги 

до 20.09.17 Каюк  Н.М. 

соц..педагог 

психолог 

кл. керівики 
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6.  

    

Вивчити стан житлово-побутових умови сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах 

До 20.10.17 Кл. керівники 

Соц..педагог 

7.  

    

Включити в план виховної роботи бесіди з учнями про 

шкідливий вплив алкоголю, куріння, наркотиків на 

організм підлітка, проводити виховні години з правової 

тематики. 

до 15.09.17 кл. керівники 

8.  

    

Уточнити дані про зайнятість підлітків, що стоять на 

внутрішкільному обліку у позаурочний час, сприяти 

залученню їх до роботи у гуртках, клубах, секціях, що 

працюють у школі або за місцем проживання 

до 15.09.17 кл. керівники 

9.  

    

Спланувати індивідуальну роботу з дітьми девіантної 

поведінки.  Скласти акти житлово-побутових умов в 

яких опинилися діти вищезазначеної категорії. 

До 20.10.17 соц. педагог 

кл.керівники 

10.

   

Заслуховувати на раді профілактики щомісяця звіти 

класних керівників про профілактичну роботу з дітьми 

та сім’ями облікових категорій 

Щомісяця Кл. керівники 

Каюк Н.М. 

11.

   

Провести тиждень правових знань Грудень , 2017 Юстименко Н.О. 

12.

   

Здійснювати суворий контроль за відвідуванням школи 

всіма учнями, які стоять на обліку, аналізувати 

пропуски занять без поважних причин. 

Протягом  року Кл. керівники 

Соц..педагог 

13.

   

Організувати зустрічі з працівниками правоохоронних 

органів,  ДАІ,  поліції. 

протягом року Каюк Н.М. 

14.

   

На батьківських зборах порушити питання щодо 

відповідальності батьків за навчання та виховання 

учнів, правового виховання учнів. Ознайомити батьків 

зі статтями 150, 151, 155 Сімейного кодексу України. 

протягом року Каюк Н.М., 

класні керівники, 

соц. педагог 

15.

   

Організувати роботу консультпункту для батьків, в 

яких виникають труднощі в питаннях виховання дітей 

щопонеділка адміністрація 

школи 

16.

   

Аналізувати стан відвідування занять учнями у школі постійно Каюк Н.М. 

17.

   

Спланувати та проводити засідання шкільної ради 

профілактики 

1 раз на місяць Каюк Н.М. 

18.

   

Аналізувати стан злочинності та правопорушень серед 

учнів 

щоквартально Каюк Н.М. 

  

 

  У планах виховної роботи класоводів та класних керівників передбачені 

засідання батьківських зборів, на яких розглядаються питання щодо правового 

виховання дітей та підлітків та підвищення правової культури батьків.  

 Питання роботи з учнями, які стоять на внутрішньошкільному обліку 

розглядалося на засіданнях координаційної ради школи, до складу якої 

входить заступник директора з виховної роботи, практичний психолог, 

соціальний педагог, педагог-організатор, голова дитячо-юнацької організації 

«Гармонія» та дільничий інспектор Чабанівського відділення міліції. 
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Педагогічний колектив школи приділяє належну увагу організації 

правової освіти та виховання учнів, яка базується на основних принципах 

Указу Президента України від 08.12.2008 №1149/2008 «Про Всеукраїнський 

тиждень права». 

 З метою підвищення рівня правової обізнаності школярів та учнівської 

молоді з 04 по 08 грудня 2017 року у школі організований та проведений 

Тиждень права. Учні 5-10 класів були активними учасниками вікторини 

«Права неповнолітніх у трудових і правових відносинах» (9-А клас), 

правового турніру «На захисті демократичних цінностей» між учнями 9-х 

класів, засідання круглого столу із інспектором  ювенальної превенції сектору 

превентивної поліції. Серед учнів 5-8 класів проведений конкурс малюнків та 

творчих робіт «Права людини очима дітей». 

У період з 05 по 09 лютого у навчальному закладі був проведений 

Тиждень  профілактики правопорушень і підліткової злочинності серед дітей 

та учнівської молоді, під час якого були проведені заходи спрямовані на 

посилення роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх, 

усунення причин і умов, які призводять до скоєння протиправних дій. 

Класоводами та класними керівниками проведені годин  спілкування 

«Конфлікти та шляхи їх подолання» (6-А клас), «Права знай, про обов’язки не 

забувай»(5-Б клас), «Закон про мене і мені про закон» (9-А клас), 

інтерактивний урок «Батьки і діти, діти і батьки»(7-Б клас), правова вікторина 

«Людина і закон» (10 клас). 

  В цілому в школі створено умови, які сприяють формуванню 

громадянсько-правової культури вихованців. Ефективність роботи залежить 

від професійної готовності педагогічних кадрів, від їхніх зусиль, спрямованих 

на вдосконалення своїх знань та вмінь. 

 Але слід відзначити і певні недоліки в діяльності класних керівників в 

цьому напрямку: форми роботи не були різноманітними, переважали бесіди та 

лекції, що є недосить ефективним у превентивному вихованні. Має бути 

кращою і виконавська дисципліна класних керівників. Педагогічному 

колективу слід звернути особливу увагу на рівень сформованості загальної 

дисципліни вихованців та стан виконання ними Правил для учнів – головного 

критерію поведінки.  

 Протягом року соціально-психологічна служба закладу співпрацювала з 

адміністрацією школи, органом опіки та піклування Чабанівської селищної 

ради, медичними установами, службою у справах неповнолітніх, дитячою 

кримінальною міліцією. А також отримувала кваліфіковані консультації в 

Києво-Святошинському  районному навчально-методичному Центрі 

практичної психології.   
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Попередження дитячого травматизму 

 На виконання ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», ст. 5, 

22, 38 Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про 

охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про 

охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 

№270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

08.11.2007 року № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру», наказу Державного 

комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15 «Про 

затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною 

небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304 

«Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, 

підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 

01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах 

освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20.11.2006 №782), від 31.08.2001 №616 «Про затвердження Положення про 

порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-

виховного процесу в навчальних закладах», розпорядження голови Київської 

обласної державної адміністрації від 31.01.2008 року «Про план 

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру 

в Київській області» з метою забезпечення реалізації державної політики в 

галузі охорони дитинства, проведено аналіз стану профілактичної роботи з 

питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у 

навчальному закладі. 

 На виконання доручення Міністерства освіти і науки України від 

13.10.2015 № 1/9-488, листа департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації від 27.10.2016 № 12-01-13-2926 «Про проведення 

Тижня безпеки дорожнього руху», та з метою підвищення обізнаності 

школярів з правилами безпеки дорожнього руху, профілактики дорожньо-

транспортного, невиробничого травматизму учнів у період з 11 по 15 грудня 

2017 року (відповідно до наказу по школі «Про проведення тижня 

попередження дитячого травматизму, дорожно-транспортних пригод та 

вивчення правил дорожного руху» від 30.11.17 № 329 ). Під час тижня були 

проведені Єдині уроки з безпеки дорожнього руху, конкурси, вікторини із 

знань правил дорожнього руху, конкурс малюнків, творчих робіт, плакатів 

щодо безпеки пішоходів та інтерактивний урок-зустріч із працівниками 

патрульної поліції «Безпека на дорозі – безпека життя». Бібліотекарем школи 

організована книжкова виставка «Ні дня без правил дорожнього руху» з 
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метою поширення теоретичних знань з правил дорожнього руху в учнівському 

середовищі. 

 В закладі створені відповідні умови для безпечного навчання та 

виховання учнів. Учасники навчально-виховного процесу в цілому 

дотримувалися санітарно-гігієнічних вимог під час проведення уроків та 

позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог з учнями проводилися 

відповідні інструктажі, індивідуальні бесіди. 

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого 

травматизму серед учнів класними керівниками проводився комплекс бесід: 

- правила дорожнього руху (5 годин  на рік); 

- правила протипожежної безпеки (5 годин  на рік); 

- запобігання отруєнь (2 години на рік); 

- правила безпеки при користуванні газом (4 години  на рік); 

- правила безпеки з вибухонебезпечними предметами (4 годин  на рік); 

- правила безпеки  на воді (2 годин  на рік); 

- правила безпеки користування  електроприладами, при поводженні з 

джерелами електроструму. (4 години  на рік). 

Класні керівники ведуть відповідні записи в класних журналах та 

проводили індивідуальні бесіди з учнями, які були відсутні. 

З метою профілактики дитячого травматизму проведено бесіди з 

попередження випадків травматизму  на воді, бесіди з профілактики нещасних 

випадків при вживанні отруйних ягід та рослин з використанням наочних 

матеріалів, що є у закладі. 

Питання профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму, 

охорони життя і здоров'я учнів, відповідальності батьків за дотриманням 

контролю за дітьми в позаурочний час обговорювалися на батьківських зборах 

в класах. 

Адміністрацією школи видані накази, які стосуються питань 

запобігання дитячого травматизму: 

- від 03.10.17 №267 «Про уникнення враження мінами і 

вибухонебезпечними предметами»; 

- від 21.08.17 №184 «Про організацію роботи в школі з протипожежної 

безпеки в осінньо-зимовий період на 2017-2018 н.р.»; 

- від 22.08.2017 № 186 «Про затвердження першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру на 2017-2018 

н.р.»; 

- від 22.09.17 №261«Про організацію профілактичної роботи з безпеки 

життєдіяльності у осінньо-зимовий період 2017-2018 років»; 

- від 18.10.17 № 289 «Про проведення тижня попередження дитячого 

травматизму, дорожно-транспортних пригод та вивчення правил 

дорожного руху»; 



62 
 

- від 18.12.17 №345 «Про охорону здоров'я і життя учнів під час 

проведення новорічних та різдвяних свят і зимових канікул у 2017-

2018 н.р.»; 

Аналіз стану роботи в закладі щодо профілактики та запобігання всіх 

видів дитячого травматизму проводився на нараді при директорові, 

методичних об’єднань класних керівників та узагальнюються наказами по 

школі. 

 За останні 3 роки у навчальному закладі не зазначено жодного випадку 

дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. 

Пожежна безпека 

 На виконання Закону України «Про пожежну безпеку»у школі виданий 

наказ від 21 серпня 2017 рооку №182 «Про організацію роботи в школі з 

пожежної безпеки на 2017-2018 н.р.» З метою поліпшення пожежної безпеки у 

школі, попередження випадків травмування учасників навчально-виховного 

процесу на виробництві та в побуті затверджений план профілактичних заходів 

по забезпеченню пожежної безпеки. Наказом по школі  призначені відповідальні за 

пожежну безпеку в школі: 

- за проведення вступного інструктажу з питань пожежної безпеки; 

- за пожежну безпеку в кабінетах; 

- за  дотриманням протипожежного стану в навчальних кабінетах  

вчителів, які закріплені за цими кабінетами. 

 Заступника директора школи з адміністративно-господарської 

роботиРубан  О.В. та заступник директора школи з виховної роботи Каюк  Н.М. 

систематично контролюютьдотримання законодавчих нормативних актів з питань 

пожежної безпеки  техпрацівниками, робітниками школи ,учителями  та учнями. 

Усі посадові особи забезпечені інструкціями з пожежної безпеки, у кожному 

приміщенні школирозміщені нові плани евакуації на випадок виникнення 

пожежі.Навчальні приміщення оснащені табличками з інформацією про 

прізвище відповідального за охорону праці та пожежну безпеку, інструкцією з 

пожежної безпеки тапервинними засобами пожежогасіння (згідно з нормами). 

Рубан О.В. систематично перевіряється система електроживлення, 

електроустановок(ізоляцію, електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, 

вимикачі, заземлення); плавкі вставки запобіжників із зазначенням 

номінального струму з пояснювальними написами. Регулярно проводиться 

плановий інструктаж із техпрацівниками, робітниками школи з пожежної безпеки 

28 серпня 2017 року із співробітниками школи проведено навчання щодо 

правил користування вогнегасниками, які є в наявності в школі. 19 квітня 2018 

року проведені практичні заняття з учнями школи по відпрацюванню плану 

евакуації на випадок пожежі. До співпраці у проведенні навчань учнів з 

питань пожежної безпеки долучені співробітники 44 Державної пожежно-

рятувальної частини Києво-Святошинського районного управління ГУ 

Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області. 
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 З метою навчання підростаючого покоління правилам безпечної 

поведінки, формування у дітей поваги до професії пожежника – рятувальника, 

навичок та  вмінь діяти індивідуально та колективно в різних життєвих і 

надзвичайних ситуаціях 17 листопада 2017 року для учнів 5-7 класів 

проведений мотиваційний захід дружин юних пожежників. Класоводи та 

класні керівники систематично проводять роботу на посилення пожежно-

профілактичної роботи з учнями, запобігання пожежам та загибелі людей на 

них. 

  З метою попередження пожеж в навчальному закладі видано накази: 

- від 21 серпня 2017 року №182 «Про організацію роботи в школі з 

пожежної безпеки на 2017-2018 н.р.»  

- від 21 серпня 2017 року №183 «Про організацію роботи пожежно-

технічної комісії школи»; 

- від 22 вересня 2017 року №263 «Про організацію роботи в школі з 

протипожежної безпеки в осінньо-зимовий період на 2017-2018 н.р.»; 

- від 08 листопада 2017 року № 304 «Про проведення мотиваційного 

заходу дружин юних пожежників». 

У навчальному закладі наявний журнал реєстрації інструктажу з 

пожежної безпеки, у якому зафіксовані дата проведення інструктажу,  його 

вид  та вказано прізвища осіб, що отримали інструктаж. 

Безпека життєдіяльності учнів та цивільний захист 

 

Робота навчального закладу щодо безпеки життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу організована у відповідності до вимог Кодексу 

цивільного захисту України, наказу МОН Украйни «Про Положення про 

Функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної 

системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру» від 03.09.2009 № 814. У школі виданий наказ «Про 

основні заходи цивільного захисту» від  03 січня 2017 року № 2.    

З метою попередження і реагування на надзвичайні ситуації, 

забезпечення сталого управління і ефективності планування, підготовки та 

проведення заходів з питань цивільного захисту (цивільної оборони) у 

навчальному закладі затверджений План основних заходів цивільного захисту, 

план-календар  дій органів управління, сил та засобів ЦЗ школи в режимах 

повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації. 
     

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту  
№ 

з/п 

Найменування заходів Виконавці Термін 

виконання 

1. Забезпечити належний стан організації 

роботи з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної  безпеки 

Начальник ЦЗ  

 

постійно 

2. Продовжити проведення технічної Заступник начальника ЦЗ протягом 
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інвентаризації споруд цивільного захисту, 

що знаходяться на балансі закладів освіти 

з матеріально-технічного 

захисту 

року 

3. Участь в обласних та проведення районних 

змагань, семінарів, тренінгів, зборів тощо, 

спрямованих на популяризацію здорового і 

безпечного способу життя, підвищення 

рівня практичної підготовки дітей та 

підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях 

Заступник начальника ЦЗ  постійно 

4. Оформлення стендів і тематичних куточків 

з питань цивільного захисту, безпеки 

життєдіяльності, основ здоров’я  

Заступник начальника ЦЗ протягом 

року 

5. Забезпечити функціонування та розвиток 

мережі гуртків, факультативів, курсів з 

цивільного захисту, безпеки 

життєдіяльності та рятувальної справи 

Заступник начальника ЦЗ постійно 

6. Провести збір-змагання юних 

рятувальників «Школа безпеки», фестиваль 

«Дружин юних рятувальників-пожежних»,  

акцій «Запобігти, врятувати, допомогти», 

«Герой-рятівник року» 

Заступник начальника ЦЗ квітень 

навчального  

року 

7. Провести День цивільного захисту в 

структурних підрозділах та навчальних 

закладах району 

Заступник начальника ЦЗ травень 

навчального 

року 

8. Провести Тижні знань з основ безпеки 

життєдіяльності. 

Заступник начальника ЦЗ травень-

листопад 

навчального  

року 

9. Перевірити стан протипожежного захисту 

школи та підготовки до нового навчального 

року 

Заступник начальника ЦЗ 

з матеріально-технічного 

захисту 

травень-

липень 

навчального 

року 

10. Отримання засобів  захисту для 

навчального закладу. 

Заступник начальника ЦЗ 

з матеріально-технічного 

захисту 

протягом 

року 

11. Провести тренування з евакуації учасників 

навчально-виховного процесу на випадок 

виникнення надзвичайної ситуації 

Заступник начальника ЦЗ червень, 

грудень 

навчального 

року 

 

Згідно плану основних заходів у школі систематично проводиться 

технічна інвентаризації споруд цивільного захисту. Педпрацівники школи 

активно беруть участь у проведенні  семінарів, тренінгів, зборів, спрямованих 

на популяризацію здорового і безпечного способу життя, підвищення рівня 

практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуацій. У 

школі наявні оформлені стенди  та тематичні куточки з питань цивільного 

захисту, безпеки життєдіяльності, основ здоров’я. Із 23 по 27 квітня 2018 року 

проведений Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності,  у рамках якого 

організована навчальна евакуація дітей із приміщення школи. Успішним є 

поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із 
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цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів 

евакуації учнів зі школи. 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.  

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно 

обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах. 

З метою формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення 

здоров’я учнів у школі з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього 

руху, проводяться тиждень безпеки руху та щорічний міні-фестиваль «Будь 

уважним на дорозі». 

Адміністрацією школи видані накази: 

- від 03.10.17 №267 «Про уникнення враження мінами і 

вибухонебезпечними предметами»; 

- від 21.08.2017 № 184 «Про затвердження першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру на 2017-2018 

н.р.»; 

- від 22.09.17 №261 «Про організацію профілактичної роботи з безпеки 

життєдіяльності у осінньо-зимовий період 2017-2018 років»; 

- від 30.11.17 № 329 «Про проведення тижня попередження дитячого 

травматизму, дорожно-транспортних пригод та вивчення правил 

дорожного руху»; 

- від 18.12.17 №345 «Про охорону здоровя і життя учнів під час 

проведення новорічних та різдвяних свят і зимових канікул у 2017-

2018 н.р.»; 

 

Про підсумки роботи учнівського самоврядування 

 Учнівське самоврядування школи регламентує свою діяльність на 

підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Закону «Про 

освіту»,  «Про громадські організації».  

У школі працює система учнівського самоврядування,  де наявні: 

 статут; 

 положення; 

Учнівське самоврядування діє згідно статуту дитячо-юнацької 

організації «Гармонія», розроблених положень, що регламентують їх 

діяльність.  

До роботи в органах учнівського самоврядування залученні учні 5-11 

класів, а саме: класне самоврядування (5-11 кл.) та загальношкільне – дитячо-

юнацька організація «Гармонія».  

 Члени дитячо-юнацької організації «Гармонія» входять до районної 

дитячої організації  РОД.  У  РОДі  представниками від школи є учні 10 класу 

–  Петрученко Дар'я та голова дитячо-юнацької організації Музика Світлана. 

 Керівним органом дитячо-юнацької організації «Гармонія» є Рада 

«Лідер», яка тісно взаємодіє із центрами учнівського самоврядування: центр 
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навчання та дисципліни; центр суспільно-корисної праці; центр культури та 

дозвілля; центр здоров'я та спорту та інформаційний центр.                                                             

 Центр навчання та дисципліни очолює Петрученко Дар'я, учениця 11 

класу. Вихованці центру виступають першими помічниками в організації та 

проведенні семінарів, зустрічей у школі. Контролюють дотримання дисципліни 

учнями початкової школи, стежать за дотриманням дрес-коду школи, 

систематичним відвідуванням.  

 Центр суспільно-корисної діяльності очолює Куропій Марія, учениця 11 

класу. Вихованці центру беруть активну участь у прибиранні  території школи,  

проводять природоохоронні акції, екологічні конкурси: 

 природоохоронна акція «Годівничка»;  

 всеукраїнська природоохоронна акція «Птах року - 2017»; 

 трудовий десант по упорядкуванню  шкільної території; 

 міжнародний дитячий екологічний конкурс «Зелена планета»; 

 природоохоронні акції по озелененню класних кімнат, упорядкування   

дороги до  школи; 

 взяли участь у благодійній акції по збору новорічних подарунків для дітей 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». 

Невід’ємну частину учнівського самоврядування займає робота 

Інформаційного центру  (голова центру – Дідух Аліна, учениця 11 класу). 

Учні школи активно брали участь в організації та проведенні конкурсів-

виставок  малюнків та творчих робіт: 

 у рамках «Тижня миру» провели конкурс малюнків на асфальті та виставку 

малюнків «Ми за мир!»; 
 у рамках «Тижня толерантності» організували «стіну толерантності» 

«Молодь за толерантність»; 

 влаштували святкову внутрішньошкільну пошту до Дня Закоханих;  

 влаштували вишиваний флешмоб «Україна вишивана». 

Центр культури та дозвілля очолює Скороходова Яна, учениця 10 класу. 

Головним завданням учасників  центру є сумісна творча діяльність з 

обдарованими учнями школи, творчими гуртками та танцювальними 

колективами. 

 За допомогою членів центру були проведені такі загальношкільні заходи та 

святкові концерти:  

 «Перший день осені, ти незабутній!» - свято Першого дзвоника; 

 «Учитель спокою не зна, учитель завжди у тривозі» - до дня працівників 

освіти;  

 конкурсно-розважальна програма «Козацькому роду нема переводу!»; 

 конкурсно-розважальна програма для старшокласників «Міс Осінь - 

2017»; 

 «Пам’ять спомином душу тривожить», присвячений пам’яті жертв 

голодомору 1932-1933 років; 

 новорічні свята та ранки в початковій школі «Новорічна чудесія»;  
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 тиждень «Подаруй часточку свого тепла і серця» до Дня Святого 

Валентина;  

 свято 8 Березня «Сторінками жіночого журналу»;  

 у рамках тижня «Моя країна – Україна!» безпосередньо проведено 

фестиваль патріотичної української пісні «До тебе, Україно,   піснею 

лину!»; 

 «Мужність і біль Чорнобиля», приурочений 32-й річниці від дня трагедії 

на Чорнобильській АЕС; 

 «Заплакана весна» - урочиста лінійка до Дня Перемоги; 

 свято Останнього дзвоника;  

 випускний вечір «Прощавай, рідна школо!». 

 Центр спорту та здоров'я  очолює Кузьмич Артем, учень 11 класу.           

Протягом навчального року учні центру були ініціаторами проведення змагань 

з футболу, волейболу, гри у шахи. Брали участь в організації та проведенні 

різних загальношкільних спортивних заходів. Учні-члени центру сприяли у 

проведенні спортивного свята «Кідс Гейм», були лідерами у командах учнів 2-

5 класів. 

 З метою створення дієвої моделі державно-громадського управління в  

школі педагогом-організатором школи Романюк Т.П. розроблений та 

впроваджений у роботу турнір сталого розвитку «Моя супер-школа». 

Основною метою турніру є: мислити критично; вчитися працювати у команді, 

домовлятися та поважати демократичні рішення; бути толерантними та 

відповідальними; бути відкритими для навчання та самонавчання; вміти 

приймати самостійні рішення у власному повсякденному житті. Даний турнір 

був проведений серед учнівських колективів 8-11 класів, де учні висвітлювали 

свої думки і практичні поради стосовно оснащення коридорів навчального 

закладу лавками, пуфами, «розумними сходами», полицями для буккросингу. 

Слід відмітити виступи дев'ятикласників, які  зосередилися на заходах щодо 

збереження та економії питної води, а учні 10 класу озвучили відеоролик 

«Толерантність врятує світ», який спрямований на формування толерантного 

та гідного ставлення до оточуючих. 

 Лідери дитячо-юнацької організації «Гармонія» є членами  Ради  школи 

та членом координаційної ради школи по профілактиці правопорушень серед 

неповнолітніх. 

Звіт пактичного психолога  

Робота практичного психолога базується на «Положенні про психологічну 

службу в системі освіти України», нормативних актів Міністерства освіти і 

науки України, чинного законодавства України. 

1.Психологічне діагностування учнів 

 З метою діагностики адаптації проводилося анкетування учнів 1, 5 

класів. Моніторинг  був спрямований на дослідження труднощів адаптації для  
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подальшого психологічного супроводу адаптації учнів, яке було проведено в 

груповому колективі дітей за допомогою методик:  

     -    методика «Дерево»; 

     - анкета вивчення шкільної мотивації у молодших школярів (за 

Н.Лускановою)  

 З метою профілактики  дезадаптації  першокласників  та 

п’ятикласників протягом року здійснювались наступні напрями роботи: 

-консультування вчителів про індивідуальні особливості першокласників; 

-консультування батьків дітей, у яких виявлено недостатній рівень готовності 

до школи; 

-психологічна діагностика емоційного стану учнів та мотивації до навчання; 

-бесіди з учителями з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації; 

-корекційні індивідуальні та групові заняття. 

    З метою виявлення причин низької адаптованості учнів проводилось 

поглиблене дослідження індивідуальних особливостей, а саме: 

-пізнавальної сфери; 

-емоційно-мотиваційної сфери; 

-особистісної сфери. 

    Проводилось  консультування вчителів і батьків, діти яких мають ознаки 

дезадаптації.  

  З метою визначення індивідуальних особливостей учнів та 

покращення індивідуального підходу до кожної дитини, було проведено 

психологічне дослідження на вивчення темпераменту (6 класи). За 

результатами більшість учнів (31%) мають сангвіністичний тип темпераменту, 

холериків - 25%, флегматиків - 27%,меланхоліків - 17%. Це вимагає від 

вчителів прояву такту, вміння знаходити вихід з нестандартних ситуацій, 

педагогічної майстерності у роботі з дітьми. За результатами дослідження 

були проведені консультації з батьками,викладачами та учнями. 

З метою забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей  було 

проведено соціометричне дослідження серед учнів 5 – х та 7- х класів. В 

класах є лідери невеликих мікрогруп. Вони є активними членами колективу, 

тому з великою вірогідністю позитивно впливають на розвиток значної 

частини учнів класу. Третя частина учнів класних колективів  знаходиться в 

активі класу. 

      За результатами дослідження невелика група учнів знаходиться у зоні 

пасиву. Невелика кількість пасивних учнів говорить про достатньо високу 

життєву активність класного колективу. 

      Група учнів, за оцінкою інших дітей, знаходиться в зоні ізоляції. Дана 

проблема негативно впливає на розвиток дітей. 

      Значною проблемою розвитку учнів в класному колективі є група 

відторгнутих вихованців. Вони потребують пильної уваги з боку 

психологічної служби школи  і класних керівників. 

      Для того, щоб прослідкувати динаміку певних тенденцій результати , щодо 

міжособистісних стосунків учнів 5-х  класів подано у вигляді таблиці. 
№ Лідери Пасив Дезадаптовані 
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% 14 % 53% 33% 

Для того, щоб прослідкувати динаміку певних тенденцій результати , щодо 

міжособистісних стосунків учнів 7-х  класів подано у вигляді таблиці. 

№ Лідери Пасив Дезадаптовані 

% 73 % 24% 3% 

 

    Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога було 

визначення обдарованості та моніторинг розвитку обдарованих, 

талановитих та здібних учнів, розроблення рекомендацій зі створення 

сприятливих умов навчання та виховання. 

     Виявлення обдарованих учнів відбувалось шляхом психодіагностики, 

спостереження, вивчення продуктів творчої діяльності. Проводилося у 2 етапи 

та мало мету: допомогти дитині  усвідомити себе, посилити сильні сторони 

особистості, відкоригувати  слабкі, створити умови мобілізації особистісних 

ресурсів .  

     За результатами психологічних досліджень можна стверджувати, що 

педагогічний колектив школи успішно працює з дітьми з середнім рівнем 

успішності, створює умови росту обдарованості до високого рівня.  

 Цього року під час підготовки до олімпіади з психології та педагогіки 

взяло участь 23  учня 9-10 класів. Кращі учні ( С. Музика, Д. Петрученко. 10 

клас) прийняли участь у другому (районному) етапі олімпіади. 

         Проводилось дослідження  інтелекту за шкалою прогресивних 

матриць Равена учнів 5-х класів. Відповідно до суми отриманих балів, рівень 

 розвитку інтелекту досліджених  визначався  на підставі процентної шкали. 

       Отже, високо розвинутий інтелект мають  60% учнів. 

36% учнів мають вище середнього рівень інтелекту,  

4% учні  мають середній рівень інтелекту. 

 Проводилось дослідження  множинного інтелекту (В.МакКензі) учнів 

9х класів. Аналізуючи результати дослідження ми бачимо,що  домінуючим 

типом інтелекту  у учнів 9 класу є внутрішньоособистісний (40%). 

Кінестатичний тип інтелекту відмітили  35% учнів. Менш за все було 

виявлено природничого типу інтелекту (0%). 

     Для того, щоб прослідкувати динаміку певних тенденцій результати подано 

у вигляді таблиці. 

№ Секції Тип інтелекту Кіл-ть Відсотки 

Секція 1 Природничий (натуралістичний) 4 10% 

Секція 2 Музичний 5 13% 

Секція 3 Логіко-математичний 3 8% 

Секція 4 Екзистенціальний 8 21% 

Секція 5 Міжособистісний 4 10% 

Секція 6 Кінестатичний 4 10% 

Секція 7 Лінгвістичний (вербальний) 5 13% 

Секція 8 Внутрішньоособистісний 4 10% 

Секція 9 Просторовий (візуальний) 6 16% 
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           За результатами дослідження були проведені консультації педагогів та 

учнів. Враховуючи аналіз діагностики були надані рекомендації вчителям і 

учням щодо можливості навчатися  більш легко, ніж інші, через домінуючі 

види своїх здібностей.  

  Дослідження рівня шкільної тривожності за тестом Філіпса 
проводилось на вибірці 67 учня  5-х класів. Аналізуючи  результати 

дослідження,ми бачимо, що в учнів 5-х класів загальна тривожність у школі 

знаходиться на середньому рівні, тобто > 50 % - < 50 %. Високий рівень 

тривожності виявлено у 7% учнів. Порівнюючи з попереднім роком, рівень 

тривожності виріс. Це пов’язано, як з особистими психологічними 

особливостями школярів, так і з впливом зовнішніх соціальних факторів. 

      Отже, розглядаючи шкали чинників формування тривожності у школі було 

виявлено, що у підлітків 5-х класів  підвищена тривога, яка  пов’язана з 

страхом  не відповідати очікуванням оточення, страхом  ситуації перевірки 

знань, проблемами  і страхами  в стосунках з учителями і переживаннями  

соціального стресу. 

      Порівнюючи рівні шкільної тривожності, було виявлено, що серед усіх 

чинників переважає страх невідповідності очікуванням оточуючих ,тобто 

орієнтація на значущість інших в оцінці власних результатів, вчинків, і думок, 

тривога з приводу оцінок, що даються оточуючими, очікування негативних 

оцінок.  

 Проводилась діагностика професійних інтересів та нахилів учнів8-х, 

9-х, 10-гокласів (профдіагностична методика ДДО «Карта інтересів»).  
        Аналізуючи результати дослідження можна зробити такі висновки: 

 Більш за все учні обирали тип  професій Людина – Людина. До цього типу  

належать професії, вибираючи які треба мати справу з людьми. Такі професії 

вимагають уміння аналізувати взаємини, керувати, навчати, обслуговувати 

тощо. Представники цих професій повинні бути контактними, вміти 

спілкуватися. У професіях цього типу багато значать слова, жести, міміка, 

особиста поведінка і ставлення до навколишніх. 

        На другому місці учнями було обрано професії типу Людина - Знакова 

система. Цей тип професії вимагає від людей об’єктивної самооцінки. Для 

прийняття обґрунтованого свідомого рішення щодо професії цього типу слід 

добре зважити свої нахили. Людині, яка працює із знаковою інформацією, 

необхідні такі якості, як: посидючість, уважність, зосередженість.  

На третьому місці професії типу Людина - Техніка. Цей тип об’єднує  

спеціалістів, що має справу з технікою. Це повинні бути інтелектуально 

розвинуті люди, які вміють технічно мислити, втілювати на практиці 

конструктивні рішення. Важливу роль у їхній роботі відіграє координація 

рухів, зорові, слухові, вібраційні та інші сприйняття. 

         На останніх місцях за загальним пріоритетом учні відмітили тип Людина 

-  Художній образ та тип Людина -  Природа.  
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        Проводилось дослідження взаєморозуміння підлітків в сімейному 

середовищі серед учнів 6-х класів. 

      Характерною особливістю сучасних сімей, зокрема молодих, є недостатня 

можливість якісно-виконувати ряд своїх функцій (побутову, виховну, 

рекреативну тощо). Це спричиняє складнощі внутрішньосімейних стосунків, 

зростання кількості конфліктів, порушення загального мікроклімату сім’ї. Ці 

та інші причини, а також непідготовленість молоді до сімейного життя лежать 

в основі тенденцій формування виховної функції сучасної молодої сім’ї.  Ці 

проблеми ґрунтуються на рівні сформованості педагогічної культури молодих 

батьків, тому логічно постає проблема його підвищення. В цілому 

дослідження показало, що 60% учнів  вважають, що вони є повноправними 

членами родини і в прийнятті важливих рішень з ними завжди радяться. 

  Психологічне консультування учнів проводиться за результатами 

діагностики із проблем: 
- взаємостосунки в учнівському колективі (місце і роль в колективі); 

- взаємостосунки з викладачами,  дорослими, батьками, однолітками; 

- усвідомлення цінності життя і мотивація на майбутні досягнення; 

- усвідомлення власної особистості, внутрішньоособистістні конфлікти, 

самовладання, самоконтроль; 

- вибір майбутньої професії; 

- взаємостосунки - дружба і кохання; 

 Психологічне консультування педпрацівників проводилось з 

проблем: 

- робота по формуванню учнівського колективу; 

- робота з схильними до девіантної поведінки учнями; 

- методи самодопомоги щодо попередження професійного стресу і 

професійного вигорання. 

   Психологічне консультування батьків було направлено на 

просвітницьку роботу, яка допомагає батькам розширити їх можливості 

самостійно розв’язувати проблеми й конфлікти, що виникають в сім ї.  

 Організація психологічної просвіти і профілактична діяльність 

 З метою формування психологічної культури, підвищення психологічної 

компетенції викладачів, учнів та батьків проводилася психологічна просвіта: 

- досліджувалися «Психологічні особливості організаційної культури 

загальноосвітніх навчальних закладів в умовах соціального напруження» 

- впроваджено тренінгові програму «Психологічну технологію 

профілактики та зниження впливу  соціальної напруженості на персонал 

закладів освіти» 

- психологічний кабінет наповнюється психологічною літературою. 

- проведено цикл заходів по профілактиці правопорушень серед підлітків; 

- проведено цикл заходів з профілактики здорового образу життя. 

 Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. 

Проводилась психокорекційна робота за запитом: 

   - адаптація до нових умов навчання; 
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   - конфлікти з однолітками; 

   - агресивна поведінка; 

   - дитячо-батьківські взаємостосунки;  

 Проведено цикл занять з елементами тренінгу на тему «Мистецтво 

спілкування» з учнями 6-8 класів. 

          Проведено цикл занять з елементами тренінгу на тему «Формування 

комунікативної толерантності в підлітків» з учнями 7-х класів. 

         Проведено цикл занять з елементами тренінгу на тему «Твоє життя – твій 

вибір» з учнями 5-9 класів. 

         Проведено цикл занять з елементами тренінгу на тему «Конфлікт та 

шляхи його вирішення» з учнями 7-8 класів. 

         Проведено заняття з елементами тренінгу на тему «Обираємо професію» 

з учнями 8-9 класів. 

         Проведено цикл занять з елементами тренінгу на тему «Долаємо 

тривожність» з учнями 5-6 класів. 

         Проведено факультативний курс «Вчись думати»(основи практичної 

психології) з учнями 6-х класів. 

         Проведено курс за вибором «Самопізнання  та соціалізація підлітка» з 

учнями 8-х класів. 

         Проведено факультативний курс «Життєва компетентність» з учнями 10 

го класу. 

 Організаційно - методична робота: 

- формується документація психологічного кабінету; 

- формується бібліотека психологічного кабінету; 

- систематизуються і комплектуються матеріали за окремими темами. 

       - відвідувались спортивні змагання, конкурси, святкові концерти, 

  виставки,  семінари. 

  Підвищення фахового рівня: 

Фаховий рівень підвищується шляхом : 

Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями 

(участь позашкільних заходах, семінарах, педчитаннях, конференціяї та 

інше 

№  Дата проведення, місце  тематика 

1  Міжнародна науково-

практична конференція 

18.04.2016 м.Київ 

«Социализация личности в условиях 

системних изменений: теоретические и 

прикладные проблемы» 

2 Міжнародна наукова 

конференція 24-

25.05.2016 м. Люблін, 

Польща. 

III Congress of Polish Association of 

Organizational Psychologists 

4 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

26-27 жовтня 2017 р.,м. 

Запоріжжя. 

«Технології роботи психолога в 

організації» 



73 
 

5 Всеукраїнський науково-

практичний семінар 27 

жовтня 2017 р.,м. 

Запоріжжя. 

«Психолого – економічні вектори 

розвитку особистості і суспільства» 

6 Міжнародна науково-

практична конференція 

11-12 листопада 2017 

р.,м. Київ. 

«Соціалізація і ресоціалізація 

особистості в умовах сучасного 

суспільства» 

7 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

01-02.червня  2018, 

м.Львів 

«КПТ у клінічній практиці» 

  

Практичний психолог приймав участь в навчальних семінарах:  

1.УІКПТ «Нейробіологія психотерапії» м. Львів, 2017р. 

2.Міжнародний науково-практичний семінар «Особливості роботи психолога з 

представниками ЛГБТ спільноти» м.Київ, 2017р 

Бібліографія публікацій: 

1.Заіка І.В. Вплив соціальної напруженості на вияви особистісної 

напруженості педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів / 

І. В. Заіка. // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2017. –No 2-

3(9-10). – C. 29-45 

2. Заіка І.В Методики для дослідження психологічних особливостей 

організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів в умовах 

соціальної напруженості / І. В. Заіка. // Організаційна психологія. Економічна 

психологія. – 2017. –No 4(11). – C. 29-35 

3.Заіка І.В. Аналіз потреби педагогічних працівників в отриманні 

психологічної допомоги особистісного та професійного характера/ І.В.Заіка // 

Всеукраїнської науково - практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених м.Київ,-  2018.  

4. Заіка І.В. Технології зниження впливу соціальної напруженості у персоналу 

закладів освіти / І.В.Заіка // КПТ у клінічній практиці. Всеукраїнська науково-

практична конференція -  УІКПТ.- Львів, 2018 

5. Zaika І.V. Teaching staff's life satisfaction index : relationship with 

organizational culture of educational organizations. - Lublin, 2018. 

6. Заіка І.В. Вплив соціальної  напруженості та її особистісні прояви у 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів / І. В. Заіка // 

Всеукраїнського науково - практичного семінару м. Запоріжжя.- Запоріжжя: 

ЗНУ. - 2017. –С.14-16 

7. Заіка І. В. Вплив соціальної напруженості на вияви особистісної 

напруженості педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів/ 

І. В. Заіка. – Новосілки, 2018. – 25 с. 
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8..Заіка І. В. Особливості організаційної культури загальноосвітніх навчальних 

закладів в умовах соціальної напруженості/ І. В. Заіка. – Новосілки, 2018. – 32 

с. 

 Робота з батьками 

 Робота з батьківською громадськістю здійснюється адміністрацією 

школи у межах «Батьківського всеобучу», а також безпосередньо класними 

керівниками.  

 Досить важливим у роботі навчального закладу є робота батьківського 

комітету, до складу якого входять активні батьки усіх класних колективів 

школи. Вагомі  рішення  по вихованню дітей, по покращенню матеріальної 

бази навчального закладу приймаються на засіданні комітету.  

 Класними керівниками систематично проводяться батьківські збори, на 

яких розглядаються актуальні питання навчання та виховання дітей. Романюк 

Т.П., класний керівник 10 класу, практикує проводити батьківські збори 

спільно із дітьми, що дає позитивні результати у згуртуванні класного 

колективу. 

  У нашому закладі є творчі педагоги, які проводять відкриті виховні 

заходи за участі батьків. Саме батьки і діти беруть участь разом у 

театралізованих постановках, виставах та сценках (Сухомлин Л.Г.,3-Б). 

Традиційними для старшокласників є тематичні вечори відпочинку, на 

яких обов’язково є присутніми чергові батьки. 

 22 травня 2018 року у районному бідинку культури було проведено 

фестиваль «Сузір'я талантів», на якому вручені подяки батькам за виховання 

та підтримку учнів-переможців і призерів предметних олімпіад,учнів-членів  

МАН, переможців творчих конкурсів, виставок та спортивних турнірів і 

змагань.    
 

   

Забезпечення організації харчування учнів школи 

 

Харчування учнів школи організовано відповідно до законів України 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям», розпорядження Києво-Святошинської районої 

державної адміністрації  Київської області від 29.05.2016 №385 «Про 

організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Києво-

Святошинського району Київської області у 2017 році». 
 З метою забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та 

учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям», та дітей батьків учасників антитерористичної операції, які 

фінансуються з районного бюджету: 
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- сирота - 1 

- діти, позбавлені батьківської опіки – 4; 

- діти з малозабезпечених сімей – 0; 

- напівсироти – 10; 

- інваліди – 2; 

- діти учасників АТО – 8. 

 Відповідно до наказу по школі від 10 січня 2018 року №09 «Про 

організацію харчування учнів школи» проводився облік учнів, які отримували 

безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. 

 Гарячим харчуванням було охоплено 353 учні 1-4 класів. На групі 

продовженого дня за кошти батьків харчувалося 164 учні. За кошти батьків 

харчувалися  учнів 5-11 класів – 78 учнів. 

 Для учнів 1-4 класів надавалося безкоштовне харчування на суму 16 грн., 

ГПД – 13 грн, пільгового контингенту – на 16 грн. 

 Учні школи забезпечені питною водою «Небесна криниця» гарантованої 

якості. 

 Постійно здійснюється бракераж сирої та готової продукції, результати 

заносяться до журналу бракеражу кухарем школи та відповідальною за 

організацію харчування по школі. Регулярно здійснювалося складання 

щоденного меню кухарем школи на підставі примірного двотижневого меню-

розкладки та затверджувалося директором школи.  

 Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо  організації 

харчування дітей. 

 

 

Пріоритетні напрями виховної роботи  

на 2018-2019 навчальний рік: 

 

1. спрямувати діяльність колективу на вирішення виховної проблеми 

"Виховання гармонійно розвиненої, соціально активної і національно 

свідомої особистості школяра шляхом формування загальнолюдських 

цінностей особистості школяра";  

2. сприяти підвищенню якості науково-методичного супроводу діяльності 

виховної системи навчального закладу шляхом організації функціонування: 

 постійно діючих семінарів класних керівників; 

 проблемно-творчих тимчасових пар та груп педагогів з підготовки 

педрад, нарад, семінарів; 

 роботи з молодими спеціалістами; 

 творчих звітів учителів та класних керівників; 
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3.    реалізувати особистісно зорієнтовну систему виховання через формування 

системи цінностей і якостей особистості школяра: ціннісного ставлення до 

себе; ціннісного ставлення до родини і людей; ціннісного ставлення до праці; 

ціннісного ставлення до природи; ціннісного ставлення до культури і 

мистецтва; ціннісного ставлення до суспільства і держави; 

4.    формувати громадянську компетентність, розвиток соціальної активності 

учнів на засадах шкільної системи учнівського самоврядування через 

волонтерство та участь у соціальних проектах; 

5.   забезпечити сприятливі умови для самореалізації особистості школяра 

відповідно до його інтересів та можливостей шляхом залучення до роботи в 

гуртках та спортивних секціях; 

6.   сприяти спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження 

здорового способу життя молодих громадян з урахуванням принципів 

національно-патріотичного виховання; 

7.  формувати демократично орієнтовану, свідому, толерантну, високодуховну 

особистость учня на засадах патріотичного виховання; 

8. запобігати проявам боулінгу серед школярів шляхом поширення 

взаємоповаги та позитивного ставлення один до одного; 

9.    посилити індивідуальну роботу  з учнями, схильними до правопорушень з 

метою попередження девіантної поведінки школярів та систематично 

проводити корекційно-розвивальні заняття з агресивними, відторгнутими, 

ізольованими учнями та учнями групи «ризику»; 

10.  сприяти  нормалізації взаємостосунків батьків з дітьми через залучення 

батьків до колективних справ в класних колективах методом сприяння 

конструктивного розвитку та позитивного прийняття дітей у сім’ях;  

11.  залучати  батьків до участі у корегуванні сімейних взаємостосунків з 

дітьми та участі у підготовці та проведенні шкільних свят, конкурсів, 

фестивалів. 

 
 

Покращення матеріально-технічної бази школи 

Протягом 2017-2018 навчального року були проведені ремонтні роботи: 

Поточний ремонт: 

- фарбування стін у коридорах школи, на східцях та  у їдальні 
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- фарбування стін у туалетах 

- заміна умивальника, унітазу  та мийки в приміщенні харчоблоку 

- прочищення труб каналізації під харчоблоком 

- установлення радіатора біля 107 кабінету 

- заміна труб каналізації та опалення у підвалі школи 

- утеплення школи  

- поточний ремонт каб. 109, 204, 214, 308, 307, 306. 

- ремонт дороги до школи 
 

Придбано, установлено: 

 комп’ютери у 315 кабінет   

 інтерактивна дошка та комп’ютер у 214 каб  

 лавочки, дивани 

 

 

Віддліл освіти: 

- 70 парт, 140 стільчиків 

- 1 учительськіий стіл 

- 1 класна дошка 

- 7 банок емалі 

- 1 віро водоемульсійної фарби 

 

Планується: 

 

 заміна труб опалення у підвалі школи 

 заміна каналізаційних труб у туалетах та капітальний ремонт туалетів 

 капітальний ремонт коридорів І поверху школи та двох технічних 

приміщень 

 капітальний ремонт запасних східців школи 

 капітальний ремонт кабінетів: 

- технічної праці 

- логопеда 

- медичної сестри 

 капітальний ремонт підсобних приміщень їдальні 

 придбання телевізорів, ноутбуків для реалізації проекту «Інтелект 

України» 

 придбання побутової техніки у їдальню 

 побудова огорожі школи 
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 облаштування спортивних майданчиків на території школи 

 

 

 

 

Пріоритетні напрями розвитку освітнього закладу  

на 2018/2019 навчальний рік 

 

1. Пріоритетним напрямом розвитку освітнього закладу на 2018/2019 

навчальний рік вважати  організацію навчально-виховного процесу на 

засадах дитиноцентризму, розвиток ключових компетентностей 

учнів, загальнолюдських цінностей та лідерських якостей 

особистості школяра, впровадження педагогіки партнерства, 

створення належних умов для навчання і виховання підростаючого 

покоління. 

 

2. Адміністрації школи визначити наступні напрями роботи: 

 

2.1. забезпечення гарантованого рівня безпеки життя і здоров’я 

учасників освітньоо процесу; 

2.2.  створення умов, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я дітей та 

учнівської молоді засобами фізичної культури і спорту; 

2.3. додержання в повному обсязі вимог «Положення про організацію 

роботи з охорони праці учасників НВП в установах і закладах»;  

2.4.  облаштування нового освітнього простору: упровадження універсального 

дизайну в освітнє середовище, облаштування меблями, обладнанням і 

дидактичними матеріалами, необхідними для реалізації 

 компетентнісного навчання, безбар'єрний доступ; 

2.5. запровадження системи моніторингу за якістю освітнього процесу та 

наданням освітніх послуг; 

2.6. запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

2.7. використання ІКТ в освітньому  процесі; 

2.8. впровадження STEM-освіти через реалізацію науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України»;  

2.9. запровадження профільності у старшій школі; 
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2.10. сприяння поширенню електронного навчання, використанню 

Національної освітньої електронної платформи та формуванню цифрової 

компетентності учасників освітнього процесу; 

2.11. забезпечення психолого-педагогічним супроводом учасників освітнього 

процесу щодо запровадження Концепції Нової української школи. 

2.12. прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти;  

2.13. реалізація  інноваційної діяльності школи; 

2.14. підвищення  іміджу навчального закладу;  

2.15. покращення матеріально-технічної бази школи та умов для учасників 

навчально-виховного процесу; 

2.16. приведення нормативно-правової бази закладів освіти у відповідність до 

чинного законодавства; 

2.17. забезпення дотримання чинних вимог щодо організації повноцінного 

харчування  учнів школи. 

 

3. У методичній роботі: 

1. Вирішення науково-методичної проблеми школи «Розвиток 

ключових компетентностей та наскрізних вмінь учнів шляхом 

впровадження проектної, командної, групової діяльності у педагогічному 

процесі  та створення умов для творчої ініціативи й професійного 

розвивитку вчителя як агента змін у новому освітньому просторі».  

2. спрямування діяльності методичної служби школи на реалізацію 

Концепції Нової української школи; 

3. забезпечення умов для удосконалення навичок вчителів 

початкової школи шляхом підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи, вчителів-предметників, які працюють у початковій школі, з 

впровадження нового Державного стандарту початкової освіти; 

4. забезпечення умов для удосконалення навичок вчителів-

предметників з впровадження Державного стандарту повної загальної освіти 

шляхом проведення індивідуальних консультацій, майстер-класів, інших форм 

методичної роботи з реалізації нових навчальних програм; 

5. здійснення методичного супроводу педагогів з питань організації 

інтегрованого навчання та реалізації компетентнісного підходу до навчання; 

6. обговорення на педагогічних радах закладів загальної середньої 

освіти питання щодо впровадження Державного стандарту початкової  
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загальної освіти у 2018-2019 рр. «Готовність початкової школи до роботи  за 

новими стандартами»; 

7. створення в педагогічному колективі умов для креативної 

діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, 

методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та 

інформаційного забезпечення; 

8. організація тренінгів, практикумів, майстер-класів, педагогічної 

майстерні для підготовки вчителів до виконання ролі коуча, фасилітатора, 

тьютора, модератора індивідуальної освітньої траєкторії освіти та розвитку 

учнів; 

9. сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності 

педагогів відповідно до нового Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти й нових навчальних програм; 

10. сприяння активному впровадженню інноваційних технологій, 

спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних 

та творчих здібностей;  

11. сприяння посиленню здоров’язберігаючого аспекту навчально-

виховного процесу шляхом активного використання певних технологій; 

12. створення  належних умови для адаптації до навчання учням 1-х, 

5-х класів; 

13. забезпечення необхідних умов щодо поетапної реалізації нових 

Типових навчальних планів Державного стандарту початкової загальної 

освіти, Державного стандарту базової і повної  

загальної середньої освіти;  

14. створення оптимальних умов для отримання учнями повноцінної 

якісної освіти (забезпечення  закладу швидкісним Інтернетом, сучасним 

комп’ютерним обладнанням та програмними засобами; лабораторною базою 

для предметів природничо-математичного циклу (фізики, хімії, біології, 

математики) з метою формування ключових компетентностей учнів; 

мобільними робочими місцями, які легко трансформуються для групової 

роботи;  

15. забезпечення умов для диференціації навчання, посилення 

професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного 

навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх 

особистісних потреб, інтересів та здібностей; 

16. проведення постійного аналізу результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації у форматі 

зовнішнього незалежного оцінювання. 
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17. створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, 

творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»; 

18. забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту школи. 

Створення на сайті розділу  «Нова українська школа» та систематичне 

оновлення його матеріалів; 

 

4. З питань організації виховної роботи: 

 

1. спрямувати діяльність колективу на вирішення виховної проблеми 

"Виховання гармонійно розвиненої, соціально активної і національно 

свідомої особистості школяра шляхом формування загальнолюдських 

цінностей особистості школяра";  

2. сприяти підвищенню якості науково-методичного супроводу діяльності 

виховної системи навчального закладу шляхом організації функціонування: 

 постійно діючих семінарів класних керівників; 

 проблемно-творчих тимчасових пар та груп педагогів з підготовки 

педрад, нарад, семінарів; 

 роботи з молодими спеціалістами; 

 творчих звітів учителів та класних керівників; 

 

3.    реалізувати особистісно зорієнтовну систему виховання через формування 

системи цінностей і якостей особистості школяра: ціннісного ставлення до 

себе; ціннісного ставлення до родини і людей; ціннісного ставлення до праці; 

ціннісного ставлення до природи; ціннісного ставлення до культури і 

мистецтва; ціннісного ставлення до суспільства і держави; 

4.    формувати громадянську компетентність, розвиток соціальної активності 

учнів на засадах шкільної системи учнівського самоврядування через 

волонтерство та участь у соціальних проектах; 

5.   забезпечити сприятливі умови для самореалізації особистості школяра 

відповідно до його інтересів та можливостей шляхом залучення до роботи в 

гуртках та спортивних секціях; 

6.   сприяти спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження 

здорового способу життя молодих громадян з урахуванням принципів 

національно-патріотичного виховання; 

7.  формувати демократично орієнтовану, свідому, толерантну, високодуховну 

особистость учня на засадах патріотичного виховання; 

8. запобігати проявам булінгу серед школярів шляхом поширення 

взаємоповаги та позитивного ставлення один до одного; 
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9.    посилити індивідуальну роботу  з учнями, схильними до правопорушень з 

метою попередження девіантної поведінки школярів та систематично 

проводити корекційно-розвивальні заняття з агресивними, відторгнутими, 

ізольованими учнями та учнями групи «ризику»; 

10.  сприяти  нормалізації взаємостосунків батьків з дітьми через залучення 

батьків до колективних справ в класних колективах методом сприяння 

конструктивного розвитку та позитивного прийняття дітей у сім’ях;  

11.  залучати  батьків до участі у корегуванні сімейних взаємостосунків з 

дітьми та участі у підготовці та проведенні шкільних свят, конкурсів, 

фестивалів. 

 

5.Класним керівникам школи: 

5.1.Проводити години спілкування з елементами тренінгу з метою покращення 

діагностики учнів класу;  

5.2.Сприяти нормалізації взаємостосунків батьків з дітьми через залучення 

батьків до колективних справ в класних колективах методом сприяння 

конструктивного розвитку та позитивного прийняття дітей у сім’ях; 

5.3.Створювати сприятливі умови в учнівських колективах для повноцінного 

розвитку учнів, формувати в особистості потреби до самовдосконалення; 

5.4.Посилити індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень з 

метою попередження девіантної поведінки школярів; 

5.5.Залучати батьків до участі у корегуванні сімейних взаємостосунків з 

дітьми та участі у підготовці та проведенні шкільних свят, конкурсів, 

фестивалей; 

5.6.Реалізувати творчі, фізичні здібності школярів шляхом залучення до 

роботи в гуртках та спортивних секціях.  

6. Соціально-психологічній службі школи: 

6.1.Забезпечувати  психологічний супровід підготовки учнів до профільного та 

професійного самовизначення; 

6.2.Реалізувати низку профілактичних і превентивних програм з формування 

здорового способу життя і свідомого ставлення до власного здоров’я; 

6.3.Проводити просвітницько-пропагандистську роботу з підвищення 

психологічної культури в навчальному закладі та у сім'ї; 

6.4.Проводити протинаркотичну профілактичну роботу з учнями школи; 
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6.5.Спрямовувати свою діяльність на підтримку, регулювання і формування 

здорового соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі і 

закладі в цілому; 

6.6.Вживати заходів для подолання негативних психологічних наслідків подій, 

що відбуваються в країні, для всіх учасників навчально-виховного процесу 

(стресові та  посттравматичні стани тощо); 

6.7.Надавати консультативно-методичну допомогу        всім       учасникам  

навчально-виховного  процесу  з  питань  навчання,   виховання   і  

розвитку вихованців. 

 


