
 

 

 

Загальні підсумки роботи закладу освіти в 2016-2017 

навчальному році 

  
Колектив закладу у минулому навчальному році працював над створенням таких умов для розвитку 

особистості і її творчої самореалізації, які б дали їй можливість ефективно працювати і навчатися  

протягом всього життя,  зберігати  й примножувати  цінності  національної  культури  та 

громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та 

правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти. 

Протягом навчального року адміністрацією закладу за участі керівників методичних об’єднань 

систематично здійснювався контроль за освітнім процесом, проводилися моніторинги якості знань, 

умінь і навичок учнів. 

При визначенні навчальних досягнень учнів підлягали аналізу: 

 рівень володіння дітьми розумовими операціями: здатність аналізувати, синтезувати, 

порівнювати, узагальнювати, робити висновки; 

 ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок; 

 цілісність, повнота, наочність, обґрунтованість і правильність відповідей. 

Реалізація річного плану відбувалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти ХХІ ст.», «Концепції громадянського 

виховання особистості в умовах розвитку української державності», указів Президента України, рішень 

уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, 

техніки безпеки, а також статуту і локальних правових актів закладу, дотримання норм Конвенції про 

права дитини. 

Аналізуючи підсумки року в аспекті навчальних досягнень учнів,слід відзначити наступне. 

Впродовж восьми останніх навчальних років діти, які проживають на території обслуговування 

закладу, 100-відсотково охоплені навчанням. 

За підсумками 2016/2017 навчального року з високим рівнем знань школу закінчило 77 учнів  

3-11 класів, що складає 8,5 % (проти 5,7 % минулорічних); 425 учнів має за підсумками року достатній 

рівень навчальних досягнень, що складає 45,7% (у минулому році 42,0 %); 491 учнів (41,3 %) — 

середній рівень навчальних досягнень (у минулому році – 45,8 %); 67 учнів  (8,9 %)  

(у минулому році 6,5 %), мають окремі оцінки початкового рівня. 
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Дані до діаграми: 
 

Навчальні  роки 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Заг. кількість призерів 

конкурсів 
387 310 331 387 

Заг. кількість призерів 

творчих конкурсів 
109 78 84 109 

Загальна кількість 

призерів спортивних 

змагань 

278 232 247 278 

Загальна кількість 

призерів та переможців 

олімпіад 

35 
35 

 
41 35 

Призерів міських олімпіад 30 31 32 30 

Призерів обласних 

олімпіад 
5 4 9 5 

Призерів Всеукраїнських  

олімпіад 

 
 0  

 

 

Таблиця 1. Результати участі учнів та команд школи у олімпіадах міського та обласного рівнів у 

2016-2017 н.р. 

 

№ 

п/п 
Олімпіада Учень Клас Учитель ІІ етап ІІІ етап 

1.  історія Кліщунова Анастасія 9-Б Пальчук І.О. третє  

2.  російська мова Умуршатян Карина 11-Б Бадьорна О.В. перше третє 

3.  фізика Глоба Назарій 7-В Григорук Р.С. третє  

4.  фізика Підгорний Ігор 8-Г Серпак А.С. третє  

5.  

українська 

мова Вибиванний Назар 7-А Конюхова Ю.В. друге 

 

6.  

українська 

мова Кліщунова Анастасія 9-Б Супрун О.Б. третє 

 

7.  

українська 

мова Нишпорська Дарія 11-Б Шатківська А.І. третє 

 



8.  біологія Теслюк Вікторія 8-А Попович В.В. третє  

9.  біологія Кліщунова Анастасія 9-Б Гурська Т.В. третє  

10.  біологія Розвадівська Катерина 9-А Гурська Т.В. третє  

11.  біологія Фідря Михайло 11-А Гурська Т.В. третє  

12.  біологія Сікорська Ірина 11-Б Гурська Т.В. третє  

13.  

англійська 

мова Свіргун Артем 10-Б Козловська В.В. третє 

 

14.  хімія Глоба Назарій 7-В Ліщишина В.М. третє  

15.  хімія Козелок Олександра 7-В Ліщишина В.М. третє  

16.  хімія Підгорний Ігор 8-Г Костогриз Л.П. друге третє 

17.  хімія Сергійчук Аліна 9-А Ліщишина В.М. перше перше 

18.  хімія Долян Богдан 10-Б Костогриз Л.П. третє  

19.  хімія Свіргун Артем 10-Б Костогриз Л.П. третє  

20.  географія Підгорний Ігор 8-Г Ковальова Л.П. третє  

21.  географія Кліщунова Анастасія 9-Б Шевчук О.А. третє  

22.  географія Розвадівська Катерина 9-А Шевчук О.А. третє  

23.  географія Демченко Ольга 11-А Ковальова Л.П. третє  

24.  астрономія Умуршатян Карина 11-Б Григорук Р.С. друге третє 

25.  

трудове 

навчання Швабський Олександр 9-А Шевчук С.В. третє 

 

26.  

трудове 

навчання Сергійчук Аліна 9-А Добранська Л.І. друге 

 

27.  

трудове 

навчання Купінець Віталій 11-Б Шевчук С.В. третє 

 

28.  

трудове 

навчання Тимощук Марія 11-А Сухань Л.В. третє 

 

29.  

Інформаційні 

технології Підгорний Ігор 8-Г 

Катриченко 

Ю.А. третє 

 

30.  

Інформаційні 

технології Долян Богдан 10-Б Козяр О.М. третє 

третє 

 

 

Таблиця 2. Результати участі учнів та команд школи у предметних конкурсах різних рівнів у 

2016-2017 н.р. 

 

№ 

п/п 

П.І.Б. учня Назва конкурсу Місце Клас Вчитель, який 

підготував 

1.  Конюхова Анастасія  Міський конкурс 

поетів-початківців 

«Зелене Гроно» 

ІІІ 6-Г Мазур Л.Ф. 

2.  Сергійчук Аліна Міський історичний 

конкурс "Об’єднаймося, 

ж, браття" 

ІІ 9-А  

Черешнева Л.В. 

3.  Домініка Міський конкурс 

«Майстер української 

орфографії» 

ІІІ 4-Б Хошаба О.П. 

4.  Юлія Москалик Міський конкурс 

«Містер та Міс 

Каліграфія» 

І 3-Г Олексієнко Т.В. 

5.  Влада Кирєєва лауреат 3-Б Зеленянська О.І. 



6.  Білоконь Ольга Міський конкурс «Знай, 

люби свій рідний край» 

ІІІ 7-В Добранська Л.І. 

7.  Нишпорська Дарія ХVІІ Міжнародний 

конкурс з української 

мови ім. П. Яцика 

ІІ 11-Б Шатківська А.І. 

 

 

 

Таблиця 3. Результати участі учнів і команд школи у творчих конкурсах  

за 2016-2017 навчальний рік 
 

№ п\п 

Етап 

проведення 

конкурсу 

Назва конкурсу 
Прізвище ім’я дитини 

(місце) 
Хто підготував 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

1.  Міський «Перлини року-

2017» 

(ІІІ місце) Вокальний 

ансамбль «Камертон», 

ансамбль сучасного 

естрадного танцю 

«Лелеченьки» 

Михайлова І.В., 

 Філінова О.В., Супрун 

О.Б. 

43 

2.  Міський  «Вінниця у дитячих 

мріях» 

(Переможці) Бесараб 

Артем (4-Г), Жук 

Валерій (9-В) 

Ліщенко А.Ф.,  

Михайлова І.В. 

10 

Мельники Катерина (10-

А);  

Морозюк Руслана (7-Г) 

Михайлова І.В. 

3.  Міський 

 

«Молодь Вінниці за 

життя без СНІД» 

(ІІ місце) Мовчанюк 

Сергій (8-А),  

Катриченко Ю.А. 1 

(Учасники) Мельник 

Катя (10-А),  

Морозюк Руслана (7-Г),  

Паламаренко Аніта (8-

Д), 

 Козелок Олександра (7-

В),  

Данилюк Юлія (8-А), 

Ахтирцева Софія (8-Б) 

Соловіцька В.П., 

Клейманов В.О.,  

Лавіцький О.М.  

6 

4.  Міський 

 

«Зимова феєрія» (І місце) Учнівський 

колектив 2-Б класу  

Войтович Л.В. 10 

 

(Учасник) Учнівські 

колективи 7-В, 8-Б 

класів  

Добранська Л.І.,  

Фалейтор Л.Г. 

11 

(Учасники)  

Нагорна Оксана (11-Б) 

Сухань Л.В. 1 

5.  Міський 

(УСТ) 

«Паперова Країна» (І місце) Антонюк 

Данило (2-А),  

 

Орловська М.Є. 1 

(І місце) Учнівський 

колектив 2-Г класу 

Рева Л.Ф. 11 

(Учасники) Павлюк 

Катерина (3-В), 

Дорош Софія (2-Б), 

Шуляк Денис (4-В) 

Кирийчук Л.Г.,  

Войтович Л.В., 

Олійник Л.П. 

3 



6.  Міський 

 

«Наш пошук і 

творчість – тобі, 

Україно!» 

(ІІІ місце)  

Манько Володимир (7-

А) 

Фалейтор Л.Г. 1 

7.  Міський 

 

«Люби і знай свій 

рідний край» 

  

(ІІІ місце) Мельник 

Катерина (10-А)  

(ІІІмісце ) Чекіна 

Катерина 

( 6-Б) 

Морозюк Руслана (6-Г) 

 (Учасники ) 

 Полозук Вероніка (7-В) 

 Сергійчук Аліна (9-А) 

Конюхова Анастасія (6-

Г)  

Бондарчук Леся (8-Б)  

Сікорська Ірина (11-Б)  

Сухань Л.В., Фалейтор 

Л.Г., Добранська Л.І. 

11 

8.  Міський «Молодь обирає 

здоров’я» 

(ІІІ місце) Колектив 

учнів 9-А класу, 

 Габа Карина (5-Д),  

Жук Валерій (9-В) 

Михайлова І.В.,  

Супрун О.Б., Гирун 

Л.О. 

3 

9.  Міський 

 

«Великодні дзвони» (І місце) Колектив учнів 

2-Б класу, 

Войтович Л.В., 1 

(І місце) Морозюк 

Руслана (7-Г) 

Сухань Л.В. 1 

(Учасники) 

 Білоконь Ольга (7-В), 

Бондарчук Леся (8-Б) 

Добранська Л.І.,  

Фалейтор Л.Г. 

2     

10.  Міський 

 

«Наш пошук і 

творчість – тобі, 

Україно» 

 (Учасники)  

Печериця Олександр (8-

Б)  

Фалейтор Л.Г. 1 

11.  Міський 

 

«Вінниця – місто 

зразкових 

пішоходів та 

пасажирів» 

номінація 

«Креативна 

розробка теми» 

 

(І місце) Вчителі 

початкових класів: 

Лялюк С.П., Микитюк 

В.М., Білоконь І.П., 

Поліщук Ю.А., Турлюк 

Л.І., Москалик І.В., 

інформатики: Лавіцький 

О.М., Клейманов В.О. 

(І місце) Вчителі 

початкових класів: 

Паламарчук М.В., 

Зеленянська О.І., 

Кирийчук Л.Г., 

Олексієнко Т.В., Драпак 

Л.О., інформатики: 

Катриченко Ю.А. 

(І місце) Вчителі 

початкових класів:  

Орловська М.Є., 

Войтович Л.В., Тягун 

Н.Л., Рева Л.Ф., 

Зінченко Л.М., Олійник 

Л.Ф., інформатик: 

Соловіцька В.П. 

 23  

12.  Міський «Скажемо СНІДу – 

НІ!» 

 

(І місце) Учнівський 

колектив 7-Г класу 

Сухань Л.В. 9 

 

 



 

 

 

 

 

Таблиця №4 Підсумки міської Спартакіади за 2016-2017 навчальний рік 

 

№
  

п
/п
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о
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Д
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у
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Л
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Л
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«
К

о
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ц
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М
іс

ц
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1 1 1   4 4     4 4        15 

2 2  9     9    5   1     18 

3 3              5     6 

4 4  5     9 8 9          21 

5 6 9  3 1  4    1 3  5 4   5 3 3 

6 7 4  2  5   9    6  3 4    8 

7 8                   9 

8 9           4        5 

9 10 2    7              23 

10 11  5   9     5 9 7  3  6   14 

11 12 5 9    5 3  3  5    6 4 2 7 4 

12 13       2 4   5 8 9  3 2 4 8 5 

13 14                   8 

14 15    5     9 5 6        23 

15 16   6 3 9 9   5 2 2  8      13 

16 17 5      8 9 1   1  2     10 

17 18  4 5 5 3 6   3 1 3  6 2 1 3 3  2 

18 19         5     8     7 

19 20  5 8    5 7  6 6 3   5 7 8  11 

20 21  9           2   8  6 3 

21 22 9   5   9 5  4 9   6     16 

22 23  9   7  9 9  2  4  7 7   5 12 

23 26 5     8  6    9       22 

24 27 9 1 1  5  1  5 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 

25 29  5 4     9       9  6 9 17 

26 30 3   5       2   9     19 

27 31  3 9   2 7 3 9    7  8  7 2 7 

28 32      1 4 2      3     20 

29 33  2   1     5 1  4 3  9 9  1 

30 34 5   5   6   6 1  3   5  4 6 

31 35   6  2 7   5  2   2     9 

32 36         2     2     4 

33 Т/Л 9   2  3  1   6 5       2 

 

 

 

 



 

Таблиця №5 Результативність участі комунального закладу  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 ВМР» 

 у спортивних змаганнях  за 2016 – 2017 н.р. 

 

№ 

п/п 
Вид спорту Учасники 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

З
а

г
а
л

ь
н

е 

м
іс

ц
е 

З
а

й
н

я
т
е 

м
іс

ц
е 

Відповідальний 

1 Футбол  Юнаки  16 9 9 Мельник Л.С. 

Стахов В.С. 

2 Футбол  Дівчата  14 1 1 Мельник М.Б. 

 

3 ДПЮ Юнаки 4 3 1 (+2) Стахов В.С. 

4 Баскетбол  Дівчата  3 5 Борщевська Н.О. 

5 Волейбол Дівчата 10 1-2 1 Підболячний В.В. 

 

6 «Олімпійське 

лелеченя» 

5- 6 кл. 12 1-2 1 Розвадівська Т.А. 

Мельник М.Б. 

7 «Сокіл («Джура»)» 8-10кл. 6 + 2 1-2 1 Стахов В.С. 

8 Спортивний туризм Збірна школи  2 2 Мельник М.Б. 

9 «Старти надій» 7 кл. 14 1-2 1 Розвадівська Т.А. 

Мельник М.Б. 

10 «Козацький гарт» 5-10 кл. 12 1-2 1 Вчителі фізкультури 

11 Легка атлетика Збірна школи 10 3 2(+1) Вчителі фізкультури 

12 Легкоатлетична 

естафета 

Збірна школи 8 3 1 (+2) Вчителі фізкультури 

13 Стритбол Збірна школи  3 3 Борщевська. Н.О. 

14 Стритбол Збірна школи  3 3 Борщевська Н.О. 

 
 

Анілізуючи дані таблиці 2-4 та діаграми, слід зазначити, що порівняно з 2015-2016 н.р. у 2016-

2017 н.р. загальна кількість призерів та переможців у творчих і спортивних конкурсах всіх рівнів 

збільшилась з 331 до 387. З них кількість переможців та призерів у творчих конкурсах з 84 до 109 та 

спортивних змаганнях з 247 до 278.  

У минулому році учасники вокального ансамблю «Камертон», керівник Філінова О.В. та 

ансамблю сучасного естрадного танцю «Лелеченьки», керівник Супрун О.Б. за професійне виконання 

вокально-хореоргафічної композиції «Прапор України» посіли почесне ІІІ місце в міському фестивалі-

конкурсі художньої самодіяльної творчості учнівської молоді «Перлини року - 2017» у номінації 

«Вокально-хореографічне мистецтво». Також слід відзначити високий рівень підготовки вокально-

інструментальної композиції «Цвіте терен», яку  було представлено для участі в міському фестивалі-

конкурсі «Перлини року - 2017»  у виконанні вихованців вокального ансамблю учнів старших класів 

«Камертон», керівник Філінова О.В. та дуету гітаристів у складі Доляна Артема, учня 10-Б класу та 

Хмельовського Євгена, учня 8-А класу.   Дана вокально-інструментальна композиція була відзначена 

дипломом лауреатів міського фестивалю-конкурсу художньої самодіяльної творчості учнівської молоді 

«Перлини року – 2017». 

Одним із приорітетних напрямків виховної роботи комунального закладу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради» -  формування позитивного іміджу закладу. Адже стійкий 

позитивний імідж закладу створює запас довіри до всього, що відбувається в стінах установи, у тому 

числі і до інноваційних процесів. Це було зумовлено рядом причин: 

 по-перше, складна демографічна ситуація, яка посилює конкуренцію серед загальноосвітніх  

установ у прагненні розширення мережі учнів;  

 по-друге, позитивний імідж полегшує доступ школи до кращих фінансових, інформаційних, 

людських ресурсів тощо;  



 по-третє, освітня установа з позитивним іміджем привабливіша для педагогів, оскільки здатна 

забезпечити стабільність і соціальний захист, задоволення від праці і професійний розвиток . 

З метою формування позитивного іміджу закладу серед комунальних закладів міста та України 

заступником директора з виховної роботи Михайловою І.В. та педагогом-організатором Супрун О.Б. 

при підтримці педагогічного колективу закладу було організовано проведення ряду загальноміських 

конкурсів, спортивних змагань та семінарів.     
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1.  

Міська Спартакіада 

міста Вінниці серед 

допризовної молоді, 

присвяченої Дню 

захисника України та 

Дню українського 

козацтва 

ЗНЗ 

міста 

13.10. 

2016 

Михайлова І.В.,  

Супрун О.Б. 

210 

2.  

Міський етап 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри 

«Сокіл»(«Джура») 

ЗНЗ 

міста 

07.04. 

2017 

Михайлова І.В.,  

Супрун О.Б. 

240 

3.  

Всеукраїнський семінар 

з теми «Організація 

інноваційної діяльності 

з фізичного виховання 

на основі 

компетентнісного 

підходу з метою 

формування ціннісного 

ставлення учнів до 

здоров’я, покращення їх 

фізичного розвитку та 

фізичної 

підготовленості» 

Голова Комітету з фізичного 

виховання і спорту МОН України 

–  Вадим Стеценко, начальник 

відділу з фізичного виховання 

Комітету з фізичного виховання і 

спорту МОН України – Наталя 

Лимаренко, начальник 

Вінницького обласного 

управління Комітету з фізичного 

виховання і спорту МОН України 

– Геннадій Бочаров, завідувач 

відділу основ здоров’я та 

фізичного виховання 

Вінницького обласного 

Департаменту освіти і наук– 

Віктор Гусєв, директор 

Департаменту освіти Вінницької 

міської ради – Оксана Яценко, 

начальники обласних управлінь 

Комітету з фізичного виховання і 

спорту МОН України 

27.04. 

2017 

Михайлова І.В. 43 

4.  

Міський семінар 

заступників директорів 

з виховної роботи з теми 

«Талановиті діти та 

шляхи реалізації їх 

обдарованості. 

Створення сприятливих 

умов для розвитку 

обдарованих дітей у 

школі» 

Начальник відділу виховання та 

позашкільної освіти 

Департаменту освіти Вінницької 

міської ради Кравець І.М., 

головний спеціаліст відділу 

виховання та позашкільної освіти 

Департаменту освіти Вінницької 

ради Олексієнко М.С., завідувач 

міського методичного кабінету 

Департаменту освіти Вінницької 

17.05. 

2017 

Михайлова І.В. 52 



 міської ради Москальчук Н.І., 

методист з виховної роботи 

міського методичного кабінету 

Департаменту освіти Вінницької 

міської ради Побережна І.В., 

заступники директорів з виховної 

роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів міста 

 

 

Значні успіхи вихованці закладу продемонстрували у ряді міських змагань у рамках Спартакіади, що 

принесло високий результат у загальному рейтингу серед загальноосвітніх шкіл міста. Учнівський 

колектив школи за підсумками «Спартакіади школярів» у 2016-2017 н.р. зайняв І місце. Вагомих 

результатів команди закладу досягли у наступних спортивних змаганнях: у міських з футболу (дівчата) І 

місце, вчитель Мельник М.Б., міських з волейболу (дівчата) І місце, вчитель Підболячний В.А., міських 

та обласних з легкої атлетики І місце, вчитель Москвін А.Г., міській та обласній легкоатлетичній 

естафеті І місце, вчитель Москвін А.Г, міських та обласних «Олімпійське лелеченя» І місце, вчитель 

Розвадівська Т.А., міських та обласних «Старти надій» І місце, вчителі Мельник М.Б. та Розвадівська 

Т.А., міських та обласних  «Козацький гарт» І місце, вчителі Розвадівська Т.А. та Борщевська Н.О.., 

міських з баскетболу (дівчата) ІІІ місце, вчитель Борщевська Н.О., міських змаганнях зі спортивного 

туризму ІІ місце, ДПЮ (юнаки) ІІІ місце. 

Слід відмітити високий рівень підготовки шкільної команди для участі у міських та обласних етапах 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (І, ІІ місце), вчитель Стахов В.С. та Розвадівська Т.А. З 

метою формування ціннісного ставлення до себе, безпеки життя та здоров’я дітей, запобігання ДТП, 

засвоєння учнями норм безпечної поведінки в процесі дорожнього руху, у закладі протягом навчального 

року на високому рівні діяв загін ЮІР, керівник Гирун Л.О.  

Найкращий результати серед учнів в олімпіадах та конкурсах продемонстрували:  

 Підгорний Ігор, 8-Г клас-6 досягнень; 

 Долян Богдан 10-Б клас, Кліщунова Анастасія, 9-Б клас- по 5досягнень; 

 Сергійчук Аліна, 9-А клас , Умуршатян Карина, 11-Б клас – по 4 досягнення; 

 Свіргун Артем, 10-Б клас-3 досягнення; 

 Розвадівська Катерина, 9-А клас, Сікорска Ірина, 11-Б клас, Глоба Назарій, 7-В клас- по 2 

досягнення; 

По одному призовому місцю вибороли для школи ще 9 учнів. Всього 18 учнів забезпечили школі 

результат. 

Досягнення педагогів, які готували олімпійців та призерів різних конкурсів, виглядають так: 

 Гурська Т.В. – по 4 призера олімпіад і конкурсів;  

 Ліщишина В.М., Костогриз Л.П.– по 3 призера олімпіад і конкурсів;  

 Григорук Р.С., Ковальова Л.П.,Шевчук О.А., Шевчук С.В., Добранська Л.І., Шатківська А.І., -  

по 2 призера олімпіад і конкурсів; 

 Пальчук І.О., Бадьорна О.В., Серпак А.С., Конюхова Ю.В., Мазур Л.Ф., Черешнева Л.В., 

Супрун О.Б., Попович В.В., Катриченко Ю.А., Козяр О.М., Козловська В.В., Сухань Л.В., 

Хошаба О.П., Олекмієнко Т.В., Зеленянська О.І. – по призеру. 

Всього 24 вчителі зуміли гідно підготувати дітей до виступу на предметних олімпіадах і у 

різноманітних, не менш важливих, ніж олімпіади, конкурсах.  

Протягом року високі командні результати в олімпіадах з загальноосвітніх предметів 

продемонстрували команди юних олімпійців з хімії (керівник команди  Костогриз Л.П.), географії 

(керівник Шевчук О.А.) .), біології (Гурська Т.В.), інформаційних технологій (Катриченко Ю.А.)  

обслуговуючої праці (Добранська Л.І.), англійської мови (Козловська В.В.), астрономії (Григорук Р.С.) 

Незадовільними слід вважати командні виступи математиків (керівник Хохлюк Л.А), українських 

філологів (Шатківська А.І.), історії та правознавства (Шевчук Л.О.)  

У роботі педагогічного колективу закладу особлива увага приділяється виявленню та підтримці 

талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку та прояву індивідуальних здібностей. У 

2016-17 н.р. продовжено роботу закладу щодо участі учнів у   інтернет олімпіадах. Метою роботи 

закладу участі учнів у інтерент олімпіадах було: поглиблення науково-практичних знань із навчальних 

предметів, подальше зміцнення  зв'язків між шкільною молоддю і науковими установами. Педагогічний 



процес мав свої особливості, які відрізняють його від звичайних уроків у школі. Плани й програми 

інтернет олімпіад, на відміну від державних навчальних програм, охоплюють такі галузі знань і 

практичної діяльності, які виходять за межі уроку, враховуючи індивідуальні інтереси та творчий 

потенціал конкретної дитини. 

Серед завдань, що мають бути реалізовані під час науково-дослідної роботи в 2017-18 н.р., слід 

звернути увагу на такі: 

 навчати самостійно опрацьовувати спеціальну наукову літературу; 

 вміти робити вибір, самостійний критичний аналіз та узагальнення наукових даних; 

 використовувати набуті знання для виконання певного наукового завдання;  

 робити самостійні висновки на основі критичного опрацювання наукових джерел, даних 

практичного досвіду; 

 

Активну участь педагоги закладу взяли у методичній роботі на рівні міста. На високому рівні у закладі 

були проведені ряд міських методичних заходів (детальніше про це у розділі методичної роботи).  

Все частіше працівники закладу залучаються до роботи в масових освітянських заходах, які 

проводяться в місті та за його межами. Так, котрий рік до проведення міжнародного танцювального 

фестивалю запрошується вчитель англійської мови Гоголь А.А. Робота колег отримала схвальний відгук 

представників департаменту освіти і вони нагороджені грамотами. В якості визначальних рис, які 

відмічають у педагогів школи вищі керівники, називаються такт, дисциплінованість, відповідальність, 

тобто певний рівень особистої культури. Що приємно усвідомлювати адміністрації. 

У   2016-2017 н.р. методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України "Про 

освіту”, "Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до 

завдань, визначених в установчому наказі по закладу за №148 від 03.09.2016р. «Про організацію 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами». Та націлено на сприяння розвитку сучасного 

стилю педагогічного мислення, відпрацювання професійних навичок, формування готовності вчителя 

до професійної самоосвіти, самовдосконалення. 

Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив у 2016-17 н.р. закінчив роботу над 

єдиною методичною проблемою: «Створення можливостей для самореалізації учня як соціально-

компетентної особистості, готової жити в інформаційному суспільстві, та громадянина за допомогою 

сучасних педагогічних технологій та нових досягнень прикладної психології; інтеграція у глобальне 

освітнє середовище як засіб реформування системи загальної середньої освіти в Україні».  

Протягом навчального року відбулися засідання науково-методичної ради школи зтакими ключовими 

питаннями:  

 аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік; завдання та затвердження 

робочого навчального плану (варіативної частини), плану роботи методичної ради та методичних 

асоціацій на новий навчальний рік;  

 розвиток творчої ініціативи вчителів;  

 удосконалення та пошук активних і цікавих форм ведення уроку;  

 використання технічних засобів навчання;  

 здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів під час процесу навчання та 

виховання;  

 грантова та проектна діяльність педагогічних працівників як складової частини системи 

внутришкільної методичної роботи.  

 Впродовж року було проведено ряд тематичних педрад, педагогічні читання «Педагогічна 

спадщина всесвітньовідомого хірурга М.І.Пирогова», на які було запрошено екскурсовода 

Національного музею-садиби М.І.Пирогова у Вінниці.   

З метою навчання та підвищення рівня володіння ІКТ для вчителів закладу з вересня по березень 

були проведені заступником директора з НВР Козяр О.М. система практичних занять (2 рази на 

тиждень) для педпрацівників, що атестувались у 2016-2017 н.р. На заняттях опрацьовувались практичні 

завдання, які викладені ДО ВМР для іспиту з ІКТ та розміщені на сайті likt.edu.vn.ua. Також усі учителі 

закладу, які викладатимуть предмети у 9-х класах у   2017-2018 н.р. брали участь у вебінарах від авторів 

підручників, яке організували на інтернет ресурсі «Інтерактивне навчання» видавництво «Ранок». 

Традиційно, протягом навчального року використано різноманітні форми методичної роботи: 

індивідуальні (наставництво, консультування, самоосвіта); масові (семінари, педагогічні читання, 



педагогічні консиліуми, круглі столи, методично-оперативні наради), групові (творчі та динамічні 

групи).  

Протягом навчального року здійснено роботу динамічних груп з підготовки та проведення 

педагогічних рад, круглого столу, педагогічних читань. Члени динамічних груп виконали поставлені 

завдання: підготовлено виступи на педагогічній раді, доповіді на педчитаннях, дано відкриті уроки, 

тощо.  

Професійна література займає важливе місце в методичній роботі  з вчителями, надає можливість 

знайомитись з новинками педагогіки, вдосконалювати свої знання. Експрес-огляди як форма 

методичної роботи  у школі надає змогу систематично в лаконічній формі доносити до педагогів 

найважливішу для них інформацію. У закладі проведено роботу  з придбання книг із методики та 

педагогіки, фахових методичних журналів, зроблено підписку на періодичні фахові видання. 

Завідуючою бібліотекою Полозук Н.Ю. підготовлено необхідні виставки літератури до знаменних дат, 

педагогічних читань.  

Робота предметних методичних об’єднань учителів сприяла створенню умов для вдосконалення 

педагогічної майстерності. Керівники м/о доклали зусиль, щоб усе цінне в роботі кожного вчителя 

могли побачити колеги і застосувати в своїй діяльності, вели з учителями змістовне наукове вивчення 

відповідного предмета, залучали педагогів до освоєння нових навчальних технологій. Протягом року 

організовано взаємовідвідування уроків, взаємоконтроль, проведено предметно-методичні тижні.  

Слід відзначити  високий рівень ряду нестандартних та інноваційних уроків та заходів, які були 

проведені під час  предметих методичних тижнів та в рамках атестації педпрацівників. 

У 2016-2017 навчальному році плідно працювали методоб’єднання початкової школи (керівник 

Войтович В.В.), іноземних мов (Козловська В.В.), природничих наук (Костогриз Л.П.), точних наук 

(Хохлюк Л.А.), вчителів української мови та літератури (Шатківська А.І.), естетично-виробничого 

циклу (Сухань Л.В.), фізичної культури та спорту (Розвадівська Т.А.). Підсумки їх роботи, проведення 

ПМТ узагальнено на методичній раді та нарадах при директорі.  

На базі закладу  були проведені  відкриті уроки вчителями закладу для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації вчителів математики та інформатики, фізичної культури  КЗ «ВАНО»: 

 20.10.2016 вчителі фізичної культури Мельник М.Б. та Мельник Л.С.; 

 23.03.2017 вчитель математики Поступайло Н.А. (5-Д клас «Дроби навколо нас») та інформатики 

Катриченко Ю.А.( 7-А клас «Побудова діаграм та графіків в табличному процесорі»); 

Для вчителів міста, в рамках інформаційно - методичного вісника «Песпектива», були проведені 

відкриті уроки: 

23.11.2016 року – урок біології в 7- А класі «Різноманітність молюсків. Роль у природі та значення 

в житті людини»,який проводила Гурська Т.В.; 

06.12.2016 року - урок зарубіжної літератури в 11-Б класі «Срібна доба» російської поезії, 

розмаїття літературних напрямків, течій та шкіл поезії», який проводила Бадьорна О.В. 

В рамках підвищення фахової майстерності для вчителів нашого закладу та КЗ «ЗШ І-ІІІ ступенів 

№20 ВМР» впродовж року були проведені практичні тренінги із залученням сертифікованих тренерів 

Всеукраїнського рівня компанії «Microsoft», зокрема Івана Іванова, Геннадія Чепурного, Сергія Пойди: 

24.09.2016 рік – «Організація перевернутого класу за допомогою хмарних сервісів Microsoft Office 

365»; 

26.10.2016 рік – «Технологія продуктивної комунікації»; 

27.11.2016 рік- «Інтерактивна дошка: повноцінне використання у навчально-виховному процесі 

закладу»; 

10.12.2016 рік – «Планшети і смартфони у навчанні. Інноваційний урок з використанням 

мобільних гаджетів»; 

13.05.2017 рік – «Використання Web-квестів в навчально-виховному процесі». 

Педагогічні працівники закладу Козяр О.М., Турлюк Л.І. брали участь у регіональній (не) 

конференції для шкільних педагогів міні-Ed-Camp VINNYTSIA за темою «Інформаційні технології та 

STEM-освіта», яка проходила 20.03.2017 року у м. Вінниці на базі КЗ «ЗШ І-ІІІ ступенів №35 ВМР» , ІІІ 

національній (не) конференції для шкільних педагогів Ed-Camp UKRAINE  за темою «Концепція 

реформування Нової української школи», яка проходила 29-30 квітня 2017 року у м. Харків на базі 

культурного центру «Бейт Дан»., ІІІ літній школі «Хмарні сервіси в освіті». 

На базі закладу впродовж 2016-2017 н.р.проводився ІІ (міський) етап Всеукраїнської олімпіади з 

фізики.  



Крім того, у закладі щороку проводиться сертифікація педпрацівників, що атестуються з питань 

визначення рівня ІКТ, яке проводить ДОВМР, а також заклад щороку є пунктом тестування ЗНО.  

У 2016-2017 н.р. у закладі було реалізовано проекти: «Тяжилову - безпечну школу» , «Європейські 

стандарти харчування», в рамках міської програми «Бюджет громадських ініціатив». 

Проте, поряд із здобутками та досягненнями в роботі методичної служби є невирішені питання і 

проблеми, над якими слід працювати в новому  2017-2018 навчальному році. Серед них слід виділити: 

 видавничу діяльність педагогів закладу (на сьогодні вона є епізодичною); 

 індивідуальну роботу з педагогами з питань запровадження інноваційних технологій; 

 роботу з підвищення результативності виступів учнів на олімпіадах з базових дисциплін  на ІІІ 

та ІV етапах та участі у МАН; 

 відпрацювання системи роботи з моніторингу науково-методичної діяльності протягом 

навчального року; 

 роботу зі створення авторських матеріалів педагогів на конкурс «Ярмарок фахових сподівань»; 

 підвищення ефективності використання сучасних інформаційних технологій під час навчально-

виховного процесу; 

 підвищення результативності виступів педагогічних працівників у фахових конкурсах міського 

та обласного рівнів; 

 підвищення рівня науково-дослідної та експериментальної робота. 

 

Стан виховної роботи в школі, її пріоритетні напрямки в новому 

навчальному році 
У 2016-2017 навчальному році виховна робота в школі була організована у відповідності до 

Конституції України, Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону 

дитинства», Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Концепції 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності на базі Основних 

орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 31.10.2011 №1243, Концепції виховання дітей та 

молоді у національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Державної 

національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Національної доктрини розвитку освіти, 

«Концепції превентивного виховання дітей і молоді», Концепції національно- патріотичного виховання 

дітей та молоді, затвердженої Наказом МОН України від 16.06.2015 №641. 

У розрізі національно-патріотичного виховання виховна робота закладу була побудована на основі 

наступних нормативних документів:  

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»; 

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»; 

- Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»; 

- Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо захисту України 

та зміцнення її обороноздатності»; 

- Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, 

затверджена Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212; 

- Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом 

Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948;  

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»; 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 «Про затвердження Плану 

заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом 

проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини»; 

- Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації 

виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 «Про проведення Всеукраїнської 

молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»; 

- Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони 

України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49; 



- Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану 

заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»; 

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011    № 1243 «Про 

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»; 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження 

Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»; 

- Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків 

мужності»; 

- Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні рекомендації з 

питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»; 

- Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012               № 1/9-557 

«Про методичні рекомендації з громадянської освіти та виховання у навчальних закладах у 2012/2013 

навчальному році»  

- Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530 «Щодо 

виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи». 

 Виховна діяльність закладу була спрямована на реалізацію основної методичної проблеми, над 

якою працює педагогічний колектив закладу: «Створення умов для самореалізації кожного учня як 

соціально-компетентної особистості, готової жити в інформаційному суспільстві, та громадянина за 

допомогою новітніх досягнень прикладної психології; інтеграція у глобальне освітнє середовище як 

шлях до реформування загальної середньої освіти».  

Діяльність класного керівника здійснювалась згідно з основними завданнями загальної середньої 

освіти: 

 виховання особистості учня, його наукового світогляду розвитку його здібностей і обдарувань; 

 виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до 

подальшої освіти і трудової діяльності; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної 

гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності 

перед законом за свої дії; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світових переконань; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних цінностей українського 

народу та інших народів і націй; 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров'я інших громадян як найвищої соціальної 

цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного 

здоров'я учнів. 

Виховна робота була організована за такими напрямками: 

• забезпечення умов для засвоєння учнями рівнів та обсягу освіти, а також розвитку їх 

здібностей; 

 створення умов для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, 

правопорушень, планування і проведення відповідних заходів; 

• сприяння підготовці учнів до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійнійми групами; 

• проведення виховної роботи із урахуванням вікових та індивідуально-психологічних 

особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня 

сформованості учнівського колективу; 

• координація роботи органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників 

навчально-виховного процесу щодо виконання завдань навчання та виховання у класному колективі, 

соціального захисту учнів. 

Робота МО класних керівників у минулому навчальному році мала на меті реалізацію ряду 

приорітетних завдань щодо підвищення загально педагогічної, фахової майстерністі класних керівників, а 

саме: 

1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із 

питань   психології та педагогіки. 

2. Забезпечення  реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів. 

3.Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм  

і методів роботи. 



4. Координація  планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних 

колективів.  

5.Вивчення, узагальнення  та використання передового педагогічного досвіду роботи класних 

керівників закладу. 

6. Сприяння створення  й розвитку системи  виховної роботи класних колективів. 

Класні керівники у 2016-2017 н.р. працювали над проблемою: «Формування і розвиток фізично – 

психічно – духовно і соціально здорової особистості з стійкими переконаннями здорового способу життя, 

підготовка її до суспільно значущого самоутвердження та самореалізації як громадянина України, 

громадянина єдиної Європи».  На засіданнях методичного об’єднання класних керівників розглядалися 

питання теоретичного та методичного характеру, проводився огляд новинок методичної літератури з 

питань виховної роботи. 

На засіданнях методичного об’єднання класних керівників вивчено наступні питання: «Опрацювання 

нормативних документів, що регламентують виховну та психологічну роботу закладу: шкільний алгоритм 

роботи з попередження жорстокого поводження, пропусків занять, профілактики правопорушень, захисту 

прав дитини», «Методичні поради класним керівникам, щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей», 

«Про спільну роботу школи, сім’ї та громадськості з формування моральної культури школярів, їх 

духовного становлення», «Забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми - сиротами, 

дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з обмеженими  можливостями та дітьми девіантної 

поведінки, їх соціальної адаптації»,  «Методика підготовки та проведення особистісно-орієнтованої години 

спілкування». 

Під час проведення консультацій вивчено «Інструкцію з обліку дітей і підлітків шкільного віку», 

«Положення про організацію охорони праці, функціональні обов’язки педагогів з охорони праці та 

порядок розслідування нещасних випадків з учнями в урочний та позаурочний час», «Правила проведення 

туристських подорожей з учнівською молоддю України відповідно зі змінами». 

Педколектив продовжував працювати за інноваційними технологіями:  КТС (колективна творча справа) 

у навчальному та виховному процесі, методика ігрової діяльності, формування творчої особистості, 

організації групової діяльності школярів, педагогіки співпраці та широко використовував педагогічну 

технологію  М. Костомарова. 

В рамках педагогічної майстерності класних керівників 1-11-х класів було проведено ряд 

загальношкільних свят з урахуванням пам’ятних дат на 2016-2017 навчальний рік  

 

Заходи в рамках педмайстерності класних керівників 1-11-х класів 
 

№ п/п Дата Назва заходу 
Форма 

проведення 

Цільова 

група 
Відповідальний 

1.  15.09.2016 «Змагання на кубок 

«Отамана»» 

Ігрова програма Учні 2-х 

класів 

Класні керівники 

 2-х класів 

2.  30.09.2016 До Дня учителя Підготовка 

концерту для 

вчителів 

Педагогічний 

колектив 

закладу 

Класні керівники 

11-х класів 

3.  03.10.2016 «Мудрість сивини»   Благодійний 

захід до Дня 

людей похилого 

віку 

Волонтери 6-

В та 7-Б класу 

Добранська Л.І., 

Фалейтор Л.Г. 

4.  11.10.2016 «Ми – діти козацького 

роду» 

Козацькі розваги Учні 5-х 

класів 

Раку Н.І. 

5.  12.10.2016 «Шляхами козацької 

звитяги» 

Квест Учні 4-х 

класів 

Класні керівники  

4-х класів 

6.  13.10.2016 «Дивоколо веселих 

розваг» 

Ігрова програма  Учні 1-х 

класів 

Класні керівники  

1-х класів 

7.  13.10.2016 «Свята Покрова» Фестиваль 

патріотичної 

пісні, прози та 

поезії, 

присвячений 

Учні 6-х 

класів 

Пальчук І.О. 



Дню 

українського 

козацтва 

8.  21.10.2016 «Мудрість книги» Інтерактивний 

захід, з метою 

популяризації 

сучасної дитячої 

української 

літератури, 

присвячений 

Міжнародному 

Дню шкільних 

бібліотек 

Учні 5-х 

класів 

Мазур Л.Ф. 

9.  09.11.2016 «Мово моя, душа 

голосна України!» 

Свято 

української мови 

та писемності  

Учні 8-х 

класів 

Поступайло Н.А. 

10.  11.11.2016 «А мій борщ пахне 

часничком…» 

Фестиваль 

здорового 

харчування  

Учні закладу Солоненко А.М. 

11.  13.11.2016 «Немає величі там, де 

немає простоти, добра і 

правди» 

Захід до 

Всесвітнього дня 

доброти  

Учні 7-х 

класів 

Довгалюк Є.П. 

12.  18.11.2016 «Веселкова країна 

збирає друзів» 

Ігрова програма  Учні 5-х 

класів 

Попович В.В. 

13.  23.11.2016 «Подорож до країни 

Прав Дитини» 

Ігрова програма  Учні 3-х 

класів 

Класні керівники  

3-х класів 

14.  26.11.2016 «Ми  птахи 

інформаційного 

простору» 

Інтерактивний 

захід до 

Міжнародного 

Дня інформації 

Учні 8-х 

класів 

Катриченко Ю.А. 

15.  30.11.2016 «Чорні крила над 

Україною» 

Вечір-реквієм до 

роковин 

голодомору в 

Україні 1932-

1933 років та Дня 

пам’яті жертв 

політичних 

репресій в 

Україні  

Учні 6-х 

класів 

Колесник Р.В. 

16.  06.12.2016  «На варті миру та 

єдності» 

Святковий 

концерт до Дня 

Збройних Сил 

України 

Учнів 6-х 

класів 

Семенова Н.М. 

17.  15.12.2016 «Запрошуємо до 

світлиці на українські 

вечорниці» 

Фольклорне 

свято 

Учні 8-х 

класів 

Злотник Н.В. 

18.  19.12.2016 «Щедрий, добрий 

Миколаю, дуже я тебе 

чекаю!» 

Благодійна 

ігрова програма 

«Сила дитячих 

сердець» для 

вихованців 

школи-інтернат 

с. Старі Прилуки 

Вихованці 

школи-

інтернат  

с. Старі 

Прилуки 

Конюхова Ю.В. 

19.  23.12.2016 «Країна чудес» Новорічний бал-

маскарад 

Учнів 6-х 

класів 

Бугайчук Л.В. 

20.  31.01.2017 «Вони безсмертям 

смерть перемогли» 

Захід пам’яті до 

Дня героїв Крут 

Учні 8-х 

класів 

Храбан І.А. 

21.  07.03.2017 «Її величність жінко!» Святковий 

концерт до  

8 Березня 

Учні 9-х 

класів 

Класні керівники  

9-х класів 



22.  07.04.2017 «Місто професій» Ігрова програма Учні 2-х 

класів 

Класні керівники  

2-х класів 

23.  12.04.2017 «Пасхальні передзвони» Фольклорне 

свято 

Учні 3-х 

класів 

Класні керівники  

3-х класів 

24.  27.04.2017 «Чорнобиль не має 

минулого часу» 

Захід до роковин 

трагедії у 

Чорнобилі 

Учнів 6-х 

класів 

Шевчук О.А. 

25.  05.05.2017 «У граніті, у бронзі, у 

віках» 

Захід до днів 

Пам’яті та 

Примирення 

Учні 7-х 

класів, 

Сухань Л.В. 

26.  Квітень   Свято Букваря Учні 1-х 

класів 

Класні керівники  

1-х класів 

27.  Травень  Урочистості з 

нагоди 

завершення 

навчання у школі  

Учні 1-11-х 

класів 

Педагог-

організатор 

 Супрун О.Б. 

28.  Червень  Урочиста 

церемонія 

вручення 

свідоцтв про 

повну середню 

освіту 

Учнів 11-х 

класів 

Гурська Т.В., 

Бадьорна О.В. 

29.  Червень   Урочиста 

церемонія 

вручення 

атестатів про 

базову середню 

освіту 

Учнів 9-х 

класів 

Черешнева Л.В., 

Ліщишина В.М., 

Шатківська А.І.  

 

 За підсумками проведених вишезазначених заходів, слід відзначити роботу таких класних 

керівників: Бадьорної О.В. (11-Б), Гурської Т.В. (11-А), Попович В.В. (10-А), Шевчук Л.О. (10-Б), 

Черешневої Л.В. (9-А), Ліщишиної В.М. (9-Б), Шатківської А.І. (9-В), Катриченко Ю.А.(8-А), Фалейтор 

Л.Г. (8-Б), Злотник Н.В. (8-Д), Конюхової Ю.В. (7-А),  Добранської Л.І. (7-В), Сухань Л.В. (7-Г), 

Колесник Р.В. (6-А), Пальчук І.О. (6-В), Семенової Н.М. (6-Г) Білоконь І.П. (1-В), Москалик І.В. (1-Е).  

  Працюючи над реалізацією концепції національ-патріотичного виховання, з метою формування 

патріотизму юних українців, патріотичної самосвідомості, активної громадянської позиції, особистої 

відповідальності і дієвості за долю та єдність країни, посилення моральної складової в загальній системі 

формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних 

обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, виховання дисциплінованості, 

сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України,стимулювання розвитку 

творчих інтересів, самовдосконалення молоді, виявлення молодих обдарувань, розвитку здібностей 

підлітків за допомогою конкурсів і завдань, що розвивають авторські таланти, подолання вад 

особистісного розвитку, підвищення рівня сформованості ціннісних пріоритетів у виховній роботі 

школи періодом до 2017 року було завершено роботу щодо створення творчих учнівських проектів  

 

 

Проектна діяльність колективів 3-11-х класів на період до 2017 року 
  

№ п/п Назва проекту Відповідальні 

1.  «Друга світова війна на Поділлі» 

 (захист 18.03.2017) 

Класні керівники 5-6 класів 

2.  «Козацький рух на Поділлі»   

(захист 19.02.2017) 

Класні керівники 3-4 класів 

3.  «Кермо життя в твоїх руках» 

 (захист 04.03.2017) 

Класні керівники 7-8 класів 

4.  «Борці за незалежність України у XX –XXІ  

столітті» (захист 19.02.2017) 

Класні керівники 9-11 класів 



 

Система виховної роботи в школі передбачала планування позаурочної виховної роботи, організацію 

методичної роботи з актуальних проблем виховання; протягом навчального року було проведено 4 

засідання «Майстерні вихователя». 

Згідно плану роботи закладу на 2016-2017 навчального року, з метою формування у батьківської 

громадськості моральної, правової та естетичної культури, надання методичної допомоги щодо 

виховання та навчання дітей, єдності сім’ї і школи було проведено 4 засідання «Батьківського 

університету» 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

З ким 

проводиться 
Відповідальний 

1.  

Засідання «Батьківського 

університету» за темою  «Перші 

кроки у школі. Психологічна 

готовність дитини до шкільного 

навчання»  

08.09.2016 Батьки учнів  

1-х класів 

Практичний психолог 

Решівська Т.Г. 

2.  

Засідання «Батьківського 

університету» за темою  

«Культурні цінності родини» 

03.11.2016 Батьки учнів 

6-7-х класів 

Соціальний педагог 

Раку Н.І. 

3.  

Засідання «Батьківського 

університету» за темою  

«Попередження психологічного 

(емоційного) насильства над 

дітьми» 

17.02.2017 Батьки учнів  

5-х класів 

Практичний психолог 

Решівська Т.Г. 

4.  

Засідання «Батьківського 

університету» за темою  

«Допомога родині у професійній 

орієнтації родини» 

06.04.2017 Батьки учнів  

11-х класів 

Соціальний педагог 

Раку Н.І. 

 

На виконання Закону України від 22.09.2005 року №2899-ІV «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і шкідливого впливу на здоров’я»,  Указу Президента України 

від 18.10.2001 р. №992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», Постанови 

Кабміну України від 27.12.06 р. №1834 «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту», 

Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення 

на період до 2012 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. 

№940, наказу УО ОДА «Про заборону тютюнопаління в закладах і установах МОН України і 

затвердження заходів щодо проведення антинікотинової та профілактичної роботи серед дітей, 

учнівської та студентської молоді від 15.11.04 року №289наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2006 року №844 «Про вживання додаткових заходів щодо профілактики та запобігання 

жорстокому поводженню з дітьми», , Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права» на період  до 2016 року та відповідного наказу Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 р. № 12 «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав 

дітей в Україні», відповідного наказу обласного управління освіти  і науки  від  16.02. 2012р. № 47, 

наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради від 16.02.2012 року №130 «Про затвердження 

плану заходів щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» та річного плану роботи комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради», з метою формування у 

батьків правової культури, почуття відповідальності за навчання та виховання своїх дітей, єдності сім’ї і 

школи, виховання патріотизму підростаючого покоління через любов до «малої батьківщини» – рідного 

міста та людей, які живуть у ньому раз на місяць було організовано заняття батьківського всеобучу. 

 

 

 



№ 

п/п 
Тематика засідань батьківського всеобучу Дата проведення Відповідальні 

1.  Батьківський всеобуч: 

- про шкільну учнівську форму; 

- безпечна поведінка дітей у школі, вдома, на 

вулиці; 

- про персональну відповідальність батьків та учнів 

закладу за збереження цінних речей, в тому числі 

мобільних телефонів; 

- про заборону тютюнопаління на території школи 

та за її межами; 

- про попередження усіх видів дитячого 

травматизму; 

- про заборону перебування підлітків на вулиці у 

вечірній час; 

-  про попередження правопорушень; 

- про заборону вживання спиртних напоїв 

неповнолітніми, правова відповідальність за це їх 

батьків; 

- про заборону принесення у школу вогнепальної, 

холодної зброї, алкогольних та тютюнових виробів, 

наркотичних засобів, порнографічної продукції 

До 08.09.2016 Лекторська група 

2. Батьківський всеобуч 

Дискусія «Що таке батьківське піклування про 

дітей» ( 9-11 кл.) 

«Толерантність у взаєминах вашої родини» (5-6 

кл.) 

Консультація-практикум «Культура поведінки 

школяра. Як її виховати?»  (1-4 кл.) 

Перегляд відеофільму про шкідливі звички  та 

обговорення на тему «Спільна робота педагогів і 

батьків у попередженні шкідливих звичок» (7-8 

кл.) 

01-04.10.2016 Лекторська група 

3. Батьківський всеобуч 

 Психолого-педагогічна освіта батьків (1-11 кл.) 

Організація спільного проведення вільного часу 

дітей і батьків (1-11 кл.) 

Захист інтересів і прав дитини в родинах, які 

потрапили у складні життєві обставини (1-11 кл.) 

Як створити умови для проведення дозвілля з 

дитиною та її друзями (1-7 кл.) 

Як розповісти дитині про профілактику шкідливих 

звичок та їх згубний вплив на організм (1-11 кл.) 

Формування поняття про правові обов’язки та 

відповідальність дитини у родині та школі (1-11 

кл.) 

07-11.11.2016  Лекторська група 

4. Батьківський всеобуч: 

Раціональне харчування – запорука здоров’я  

дитини (1-11 кл.) 

Особиста гігієна, правильний режим навчання та 

відпочинку (1-11 кл.) 

Вплив родинного виховання на здоров`я дитини (1-

11 кл.) 

Активний відпочинок школяра (1-11 кл.) 

05-09.12.2016  Лекторська група 

5. Батьківський всеобуч (1-11 кл.) 

Стреси: дитячі причини дорослих проблем 

Емоційний морально-психологічний клімат сім’ї у 

формуванні особистості. 

Як допомогти справитись підлітку з наступними 

16-20.01.2017 Лекторська група 



проблемами: 

 -  взаємини із друзями, батьками, учителями; 

-  самореалізація, самовизначення; 

-  проблеми, пов’язані із психосексуальними 

інтересами, коханням; 

-  осмислення особистісної індивідуальності; 

-  формування настанов на самостійне життя; 

-  невідповідності власних ідеалів реальності. 

6. Батьківський всеобуч (1-11 кл.) 

 Дитяча агресія: причини і наслідки. 

Агресія як результат наслідування соціальних зразків. 

Вплив сімейного середовища на подолання або навпаки 

загострення дитячої агресії 

Основні поради батькам, щоб досягти успіху у 

спілкуванні з агресивними дітьми 

Презентація ПАМ'ЯТКИ «КОНСТРУКТИВНІ 

СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОСТІ 

ДИТИНИ» 

06-10.02.2017 Лекторська група 

7. Батьківський всеобуч (1-11 кл.) 

Формування культури поведінки підлітка в родині.  

Виховуємо разом та разом вирішуємо проблеми 

дітей: 

- шкільні прогули підлітків; 

-  «ступор» у навчанні; 

-  агресивна поведінка; 

- сумнівні приятелі; 

-  утечі з дому; 

-  зловживання алкогольними напоями, 

тютюнокуріння 

-  психічні розклади; 

-  суїцидні тенденції. 

Усе про стилі  сімейного виховання: потуральний, 

змагальний, розважливий, запобігливий, 

контролюючий, співчутливий, гармонійний. 

Батькам про психологічні фактори, які мають 

виховне значення для того, щоб максимізувати 

позитивне і звести до мінімуму негативний вплив 

родини на виховання дитини. 

Презентація пам’ятки «10 кроків, щоб стати 

кращими батьками» 

06-10.03.2017 Лекторська група 

8. Батьківський всеобуч (1-11 кл.) 

Як створити партнерську взаємодію між батьками 

та дітьми 

Зв'язок поколінь - батьки і діти… 

Презентація пам’ятки для батьків «ОДИН ДЕНЬ – 

БЕЗ НОТАЦІЙ (поради батькам)» 

«Коли ростуть діти» 

Насильство в сім’ї 

Презентація учнівського проекту «Із щоденника 

школяра. Щоб уникнути насилля у родині 

(рекомендації учнів своїм одноліткам)» 

03-07.04.2017 Лекторська група 

9.  Батьківський всеобуч  

Особливості сучасної сім’ї. Духовне та 

інтелектуальне виховання у сім’ї (1-11 кл.). 

Бездоглядність підлітків та її наслідки( 1-11 кл.). 

  Правова відповідальність (1-11 кл.). 

Співпраця школи і сім’ї у збереженні і 

примноженні українських  культурно-історичних 

традицій (1-11 кл.). 

Роль сім’ї у професійній орієнтації 

08-12.05.2017  

 

 

Лекторська група 



старшокласників (8-11 кл.). 

Шляхи формування читацьких інтересів у 

молодших школярів (4-11 кл.). 

 

Проведено тематичні батьківські збори, а саме:  

 

№ 

п/п 
Тематика б/з для 1-11-х класів Дата проведення 

1.  

Засідання за круглим столом (батьки-вчителі-діти) «Запрошуємо на 

сімейну раду» (формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, 

людей) 

05-09.09.2016 року 

2.  
Роль родини в розвитку моральних якостей дитини 

 

28.11-02.12.2016 року 

3.  
Творче співробітництво педагогів та батьків  у досягненні виховних 

цілей 

20-24.02.2017 року 

4.  
10 кроків, щоб стати кращими батьками. 

Як можна допомогти дитині добре поводитись? 

17-21.04.2017 року 

 

Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи закладу, з метою виховання учня – патріота – 

новатора – особистості, стимулювання розвитку творчих інтересів учнівської молоді, самовдосконалення їх, 

виявлення молодих обдарувань, розвитку здібностей підлітків за допомогою конкурсів і завдань, що розвивають 

авторські таланти, подолання вад особистісного розвитку підлітків, підвищення рівня сформованості ціннісних 

пріоритетів, заклад є учасником усіх загальноміських, обласних  та Всеукраїнських конкурсів. З метою розкриття 

талантів учнів, реалізації їх творчого потенціалу у закладі було організовано роботу 33 гуртків різних напрямків. 

431 вихованець став учасником творчих конкурсів та спортивних змагань різних рівнів, 387 із них стали 

призерами. Вихованці закладу у 2016-2017 н.р. на міському конкурсі учнівської художньої самодіяльної 

творчості «Перлини року-2017» продемонстрували високий рівень мистецької обдарованості та стали володарями 

диплому ІІІ ступеня у номінації «Вокально-хореографічна композиція». 

27 квітня 2017 року Міністерством освіти і науки України заклад було обрано співорганізатором 

Всеукраїнського семінару з теми  «Організація інноваційної діяльності з фізичного виховання в дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах на основі компетентнісного підходу з метою 

формування ціннісного ставлення учнів до здоров’я, покращення їх фізичного розвитку та спортивної 

підготовленості». 

У ході семінару ми вразили присутніх не лише своїми досягненнями, які презентували у фотоальбомі  

«Наша мета – бути кращими, наша ціль – бути першими», а й нестандартними формами роботи. Слід зауважити, 

що у 2016-2017 навчальному році вихованці закладу 14 рік поспіль вибороли абсолютну першість у міській 

Спартакіаді. 

Особлива увага приділяється національно-патріотичному вихованню учнів, формуванню у вихованців 

активної громадської позиції, вихованню в учнівської молоді почуття патріотизму, любові до України, поваги до 

народних звичаїв. Команда школи є переможцем міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл («Джура»)» (І місце) та обласного етапу (ІІІ місце). 

Виховний вплив школи, враховуючи інтереси особистості та суспільства, у 2016-2017 н.р. був спрямований 

на профілактику негативних проявів поведінки дітей і підлітків, на допомогу учням та їх  захист. Системою 

виховної роботи закладу було передбачено заходи правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, 

інформаційно-освітнього характеру, спрямовані на формування позитивних соціальних настанов, запобігання 

шкідливих звичок, різних проявів деструктивної поведінки, формування навичок здорового способу життя. 

Виховна система школи зорієнтована на реальні соціально-економічні умови й передбачає формування у дітей 

готовності до ефективного розв’язання життєвих проблем.  

З квітня 2016 року за організовану на високому рівні роботи щодо формування здорового способу життя 

заклад став одним із 40 закладів в Україні, єдиним в місті щодо впровадження нової спільної програми 

Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти України з питань профілактики неінфекційних 

захворювань та формування здорового способу життя, з метою реалізації програми уже  було організовано 2 

заняття для учнів 5,8,9-х класів. 

17 травня 2017 року на базі закладу було проведено семінар заступників директорів з виховної роботи з 

теми «Талановиті діти та шляхи реалізації їх обдарованості. Створення сприятливих умов для розвитку 

обдарованих дітей у школі».  

У ході якого заклад ознайомив присутніх  із  основними напрямами роботи школи, досягненнями 

педагогічного, учнівського колективів шляхом презентації учасникам  семінару відеоролика «Школа успіху».  



Науково-теоретичну лабораторію «Школи успіху» презентувала у педагогічному  дайджесті «Про 

діяльність комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради» щодо 

створення сприятливих умов для розвитку талановитих дітей у школі» заступник директора з виховної роботи 

Михайлова І.В., яка наголосила про важливість створення дієвої та результативної системи виявлення та 

розвитку талановитих учнів у школі. Ірина Володимирівна презентувала учасникам семінару авторську систему у 

схемах, що була розміщена у методичній добірці «Талановиті діти та шляхи реалізації їх обдарованості». 

У рамках науково-теоретичної лабораторії «Школи успіху» виступили представники спортивної та 

інтелектуальної еліти школи: володарі почесних титулів «Магістри шкільних наук» та «Зірки Олімпу» з теми «Де 

є простір для прояву здібності, там і є здібності». 

Презентацію методичної лабораторії «Школи успіху» було розпочато шляхом проведення традиційного 

спортивного флеш-мобу «Крок за кроком до олімпійських медалей», який є абсолютним підтвердженням високої 

результативності спортивної обдарованості учнів школи № 27.   

У флеш-мобі брали участь понад 300 кращих спортсменів школи, які є абсолютними переможцями міських, 

обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змагань з 14 видів спорту.  

Методи та шляхи реалізації спортивної обдарованості учнів школи презентували володарі титулу «Зірки 

Олімпу» у залі олімпійської слави та кабінеті олімпійської освіти. 

Велика увага в ході семінару була приділена презентації інноваційних засідань гуртків закладу за методом 

«Дитяча уява малює – досвід дорослого аналізує – талант найменшого виконує».  

Так, творчі групи, сформовані з учасників семінару, мали можливість відвідати шість засідань гуртків, 

заняття яких були спрямовані на розвиток усіх видів дитячої обдарованості та формування учня – новатора – 

особистості – патріота. 

Практична лабораторія «Школи успіху» була представлена, шляхом проведення майстер-класів для 

заступників директорів з виховної роботи під патронажем вихованців гуртків «Світ дизайну», керівник 

Добранська Л.І., «Майстроград», керівник Фалейтор Л.Г. та «Секрети рукоділля», керівник Сухань Л.В. 

Особливо вразила учасників семінару презентація творчої майстерні «Патріот – творець - особистість». 

Заступники директорів з виховної роботи мали можливість переглянути патріотичну п’єсу у чотирьох діях 

«Примиріться, брати!», автори - заступник директора з виховної роботи Михайлова І.В. та педагог-організатор 

Супрун О.Б. Учасниками п’єси були вихованці драматичного гуртка  «Театральна вітальня», керівник Михайлова 

І.В., ансамблю сучасного танцю «Лелеченьки», керівник Супрун О.Б. та вокального гуртка «Камертон», керівник 

Філінова О.В. 

Виховний вплив школи, враховуючи інтереси особистості та суспільства, був спрямований на профілактику 

негативних проявів поведінки дітей і підлітків, на допомогу учням та їх  захист. Передбачена система заходів 

правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру, спрямована на 

формування позитивних соціальних настанов, запобігання шкідливих звичок, різних проявів деструктивної 

поведінки, формування навичок здорового способу життя. Виховна система школи зорієнтована на реальні 

соціально-економічні умови й передбачає формування у дітей готовності до ефективного розв’язання життєвих 

проблем.  

Реалізація  всіх  напрямків  виховної діяльності закладу здійснювалась через заходи, передбачені річним 

планом роботи закладу, які врахували особливості виховання особистості та були відображені у системі 

загальношкільних заходів, роботі органів учнівського самоврядування, роботі з батьківською громадськістю, 

спільній діяльності школи та громадських організацій. Слід зазначити, що у 2016-2017 н.р. було налагоджено 

ефективну співпрацю з міським Центром матері та дитини, обласною організацією Товариства Червоного Хреста 

України, Спілкою ветеранів Замостянського району м. Вінниці, сектором кримінальної поліції у справах дітей 

ВВП ГУНП у Вінницькій області, Лівобережним міжрайонним центром зайнятості, консультантами соціального 

проекту «Є контакт», волонтерами Вінницького університету здорової молоді «АСЕТ», військовим  частинами 

ВЧ А2287 та ВЧ А 1231. 

 

   

Окремо слід сказати про роботу шкільних гуртків. У 2016-2017 н.р. ефективно працювали гуртки «Секрети 

рукоділля», керівник Сухань Л.В., «У світі дизайну», керівник Добранська Л.І., «Майстроград», керівник 

Фалейтор Л.Г.  

Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи закладу, з метою виховання учнівської молоді, 

стимулювання розвитку творчих інтересів, самовдосконалення учнів, виявлення молодих обдарувань, розвитку 

здібностей підлітків за допомогою конкурсів і завдань, що розвивають авторські таланти, подолання вад 

особистісного розвитку підлітків, підвищення рівня сформованості ціннісних пріоритетів; заклад є учасником 

усіх загальноміських, обласних  та деяких Всеукраїнських конкурсів. З метою розкриття талантів учнів, реалізації 

їх творчого потенціалу у закладі було організовано роботу 33 гуртків різних напрямків.  

Слід відмітити високий рівень роботи вокального гуртка «Камертон», керівник Філінова О.В. та роботу 

гуртка естрадного танцю «Лелеченьки», під керівництвом Супрун О.Б. Вихованці Ольги Василівни та Олени 



Борисівни брали участь в усіх загальношкільних концертах  та стали лауреатами  міського фестивалю-конкурсу 

художньої самодіяльної творчості учнівської молоді «Перлини року – 2017».  

Відповідально поставилися до дорученої справи вчитель української мови Конюхова Ю.В. та вчитель 

англійської мови Козловська В.В., які впродовж останніх кількох років були головними редакторами шкільнї 

газети «Велика перерва». Вихованці їхніх гуртків «Юнкор» та «Прес-студія» брали участь у численних міських 

та Всеукраїнських конкурсах та здобули перемогу у них. 

Слід зауважити, що і у напрямку фізкультурно-оздоровчої діяльності вихованці закладу демонструють 

відмінні результати. За високі досягнення у спорті учні школи та їх наставники були неодноразово нагороджені 

почесними грамотами Міністерства освіти та науки України, почесною грамотою Ради Українського козацтва 

при Президентові України; багаторазово почесними грамотами Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 

державної адміністрації, Департаменту освіти Вінницької міської ради, Вінницького обласного відділення 

комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, комітету з фізичної культури і 

спорту Вінницької міської ради; почесними грамотами Українського державного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, а також Національного Олімпійського комітету. 

Лише за 2016-2017 навчальний рік вихованці закладу на міських змаганнях вибороли 106 перших місць, 21 

других місць, 31 третіх місць, на обласних змаганнях вибороли 34 золоті медалі, 7 срібних медалей, на 

Всеукраїнських змаганнях вибороли 4 золотих медалі («Шкіряний м’яч»), 7 срібних медалі («Старти надій», 

«Сокіл «Джура», «Шкіряний м’яч»), 21 бронзових медалі («Козацький гарт», «Старти надій», «Олімпійське 

лелечення», «Шкіряний м’яч») 

Виховний вплив школи, враховуючи інтереси особистості та суспільства, у 2016-2017 н.р. був спрямований 

на профілактику негативних проявів поведінки дітей і підлітків, на допомогу учням та їх  захист. Системою 

виховної роботи закладу було передбачено заходи правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, 

інформаційно-освітнього характеру, спрямована на формування позитивних соціальних настанов, запобігання 

шкідливих звичок, різних проявів деструктивної поведінки, формування навичок здорового способу життя. 

Виховна система школи зорієнтована на реальні соціально-економічні умови й передбачає формування у дітей 

готовності до ефективного розв’язання життєвих проблем.  

З цією метою в вересні 2016-2017 н.р. було заключено договір про співпрацю з ВВП ГУНП у Вінницькій 

області (кримінальна поліція у справах дітей), який передбачав проведення ряду заходів не лише з вихованцями 

закладу, а й батьками дітей «групи ризику».  

Після того, як у листопаді 2016 року школа була долучена до Всесвітньго проекту «Неінфекційні 

захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я учнівської молоді в Україні», виникла нагайна потреба 

розробити власну стратегію діяльності закладу, виходячи із реалій та особливостей комунального закладу, на 

виконання основних завдань проекту відповідно до 8 модулів освітнього компоненту. 

Заступником директора з виховної роботи Михайловою І.В., як куратором проекту в школі, було 

розроблено стратегію діяльності закладу у 10 схемах. З метою створення сприятливого середовища у школі було 

враховано 4 пріоритетних чинники здоров’я, а саме: здорове харчування, фізична активність, відсутність 

шкідливих звичок та психологічні аспекти (вміння справлятись із стресами). У закладі за підтримки ВООЗ було 

впроваджено освітній компонент щодо профілактики неінфекційних захворювань серед учнівської молоді. 

Досягнення школи у  даному напрямку освітньо-виховної роботи Михайлова І.В. презентувала під час дводенної 

Річної конференції у м.Києві за участі широкого кола національних та міжнародних партнерів під керівництвом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України за технічної підтримки ВООЗ. У 

ході презентації було продемонстровано високі результати виконання освітнього компоненту проекту щодо 

профілактики неінфекційних захворювань та зміцнення здоров’я  учнів комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради». Заступником директора з виховної роботи Михайловою І.В. 

було наголошено, що політика школи у напрямку профілактики НІЗ учнів здійснюється з особливим акцентом на 

регуляція щодо підтримки здорового харчування та фізичної активності учнів, набуття ними практичних навиків 

у напрямку долікарської допомоги.   

Стратегічна тема виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік: 

використання передових технологій як умови для виховання людини громадянського суспільства та 

відповідної йому моральної культури особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні стандарти, 

загальнолюдські та національні цінності. 

Головна мета системи виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік: 

формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі 

як громадянин, сім'янин, професіонал. Створення виховного просторусоціальних, культурних, життєвих виборів 

особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище 

творчих майстерень тощо). 

Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік: 

1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних 

вимог. 



2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних 

функцій закладу. 

3. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та 

учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль. 

4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом. 

5. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного 

потенціалу дитячого та молодіжного руху. 

6. Оптимізація змісту і форм виховного процесу. 

7. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості. 

8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість. 

9. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті 

етичних норм і гуманної моралі. 

10. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й 

одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи 

позитивні. 

11.Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід 

громадянської поведінки. 

12. Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу. 

13.Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити 

колективні та міжособистісні взаємини. 

14.Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, 

інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії. 

15.Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному 

саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки. 

16. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності. 

 

 Матеріально-технічна база 

 

Протягом року  у закладі функціонували 2 спортивний зал, гімнастичний зал, хореографічна кімната, 

майстерні для хлопчиків і дівчаток, їдальня, актовий зал, 28 навчальних та інших приміщень технічного і 

санітарно-гігієнічного призначення. З них: 

 6 кабінетів ПШ; 

 3 кабінети української мови і літератури; 

 3 кабінети англійської мови; 

 2 кабінети математики; 

 2 кабінети історії; 

 1 кабінет географії;  

 1 кабінет інформатики; 

 1 кабінет фізики; 

 1 кабінет хімії; 

 1 кабінет біології; 

 1 кабінет світової літератури; 

 1 кабінет креслення і образотворчого мистецтва; 

 1 кабінет музики; 

 майстерня обслуговуючої праці 

 майстерня трудового навчання (металообробна) 

 хореографічний кабінет 

 спортивний зал 

Більшість кабінетів забезпечені необхідними приладами, препаратами та іншим майном на середньому 

рівні. Найгірша ситуація із забезпеченістю у шкільних майстернях.  

Найкраща забезпеченість у кабінетах технічними засобами навчання. У кожному є телевізор, DVD, у 

більшості комп’ютер.  

Школа підкючена до глобальної мережі Інтернет. Більшість кабінетів забезпечені і бездротовим доступом 

до мережі. 

На пришкільній території розташований стадіон, де розміщені футбольне поле мінімально стандартних 

розмірів (90мХ45м), гандбольний і волейбольний майданчики, блок гімнастичних снарядів ат смуга перешкод. 

 



Стан навчально-виховного процесу в школі І ступеню  

та завдання на 2017/18 н. р. 
Зміни в сучасній  українській освіті вимагають від школи визначення нової мети навчання та виховання – 

розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах,  

мають на меті пошук шляхів активізації творчих здібностей учителя та учня  на засадах особистісно 

орієнтованого та компетентісного підходів. 

У 2016-2017  навчальному році методична робота вчителів початкової школи  була спрямована на 

підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи, впровадження ефективних технологій 

навчання і виховання; створення умов для формування ключових компетентностей учнів та професійної 

компетентності педагогів. Головним напрямком у роботі  педагоги обрали модернізацію навчально-виховного 

процесу  шляхом впровадження інтерактивних технологій, новітніх технологій. Підвищення фахового рівня 

вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних  

і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих 

столів» з метою обміну досвідом;  впровадження у навчально–виховний процес сучасних досягнень науки, 

педагогічної теорії. Найважливіші принципи, на основі яких здійснювалася робота вчителів школи І ступеня  – 

системність, зв'язок із життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер, диференційований підхід  

до навчання, пошук найважливіших, пріоритетних проблем. 

Головні  завдання методичної роботи в 2016/2017 н. р. полягали в: 

 спрямуванні змісту форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної 

доктрини розвитку освіти України; 

 сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, 

формування в них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями; 

 підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь 

і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної 

майстерності; 

 забезпеченні реалізації особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх 

елементах структури педагогічного процесу; 

 вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, міста, області, України; 

 аналізі стану викладання предметів початкової школи, підготовці рекомендацій щодо проведення їх у 

відповідності до оновлених навчальних програм. 

Вчителі початкової ланки працювали над проблемою: «Розвиток творчих здібностей, ініціативи, розумової 

активності, самостійності молодших школярів, створення умов щодо підвищення рівня інтелектуального 

розвитку на основі реалізації компетентнісного підходу».  

Робота методичного об’єднання вчителів початкової школи (керівник - Войтович Л. В.)  здійснювалася за 

планом та у відповідності з методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, 

реалізовувалися міжпредметні зв’язки. Переважно використовувалися такі форми роботи: взаємовідвідування 

уроків і позаурочних заходів з використанням інноваційних технологій, семінари, проведення предметних 

тижнів, тренінгів, дискусій. Великої уваги приділено спільній роботі з батьками, реалізації наступності між 

дошкільною освітою та початковою школою, початковою та середньою ланками; творчими звітами учителів, що 

атестувалися, участь учнів у конкурсах і олімпіадах, виготовленню наочних посібників, дидактичного, 

роздаткового матеріалу, зміцненню навчально-матеріальної бази початкових класів, співпраці початкової ланки 

та ДНЗ, участі педагогів початкових класів у заходах ЗНЗ міста. 

Метою методичного об'єднання вчителів початкових класів було створення  освітнього середовища, що 

сприятиме розкриттю особистісних ресурсів учнів і вчителів та забезпечення їх реалізації шляхом використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. У 2016-2017 н.р. вчителі продовжували працювати над впровадженням 

Державного стандарту початкової освіти, створенням умов для виникнення в учнів мотивації до навчання, 

бажання і здатності самостійно вчитися і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути до 

творчості та саморозвитку. Творчий колектив учителів початкових класів перебуває у постійному пошуку, 

впроваджуючи у практичну роботу інноваційні технології та ігрові прийоми. Свою діяльність вчителі початкових 

класів спрямовували на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів 

та засобів навчання та виховання дітей, а головне на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та 

учнем. Учителі вели постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання на уроках, використовували 

різні види діяльності, що відповідали рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукали дітей 

мислити, експериментувати, досліджувати, стимулювали розвиток мовних навичок, спрямовували діяльність та 

фізичний розвиток, надавали можливості для розвитку соціальних навичок. Було сплановано і проведено 4 

засідання методоб’єднання вчителів початкових класів та ряд методичних оперативок. На даних засіданнях були 

розглянуті та опрацьовані найрізноманітніші питання навчання і виховання:  

 нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі;  

 актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін в початковій школі;  

 зміни щодо ведення шкільної документації в початковій школі; 



 інформаційна компетентність молодшого школяра; 

 диференціація – умова успішного навчання; 

 гіперактивні діти: особливості виховання дітей молодшого шкільного віку; 

 велися огляд та обговорення новинок методичної літератури, книг, періодичних видань тощо. 

 Упродовж навчального року проведений предметний тиждень, під час якого проводилися відкриті уроки, 

фрагменти уроків, організовувалися конкурси, вікторини. Доцільно використовувалося рекреаційне приміщення 

школи, де протягом року проводились виставки дитячих робіт, а саме:  

 виставки малюнків: 

- «Я обираю здоровий спосіб життя» 

- «Жовто-блакитна мрія» 

- «Візерунки зими» 

- «Космічні фантазії» 

 Виставки поробок: 

- «Фантазуємо та творимо красу» 

- «У майстерні Діда Мороза» 

- «Ласкаво просимо у творчість» 

         У період між засіданнями вчителі початкових класів проводили, індивідуальні та групові консультації 

для молодих вчителів, тренінги.                                                                                                                           

       Також були розглянуті питання про стан ведення документації, проведено аналіз підсумкових 

контрольних робіт з метою виявлення прогалин у знаннях учнів та визначення рекомендацій щодо їх усунення.                                                                                                                                      

      Педагоги готували питання для проведення педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших 

методичних заходів. 

Найбільшою старанністю в роботі відзначилися Войтович Л.В., Поліщук Ю.А.,  

Рева Л.Ф. Кожен урок цих вчителів продуманий, насичений різноманітними творчими розробками (тестами, 

математичними диктантами, дидактичними іграми, картками). В основу діяльності цих педагогів покладено 

принцип науковості,  виховання інтересу у дітей  до вивчення предметів із застосуванням інтерактивних 

технологій. 

 Олійник Л.П., Лялюк С.П., Кирийчук Л.Г. приділяють належну увагу створенню найсприятливіших умов 

для навчання, виховання і розвитку учнів, враховуючи їх індивідуальні нахили, здібності та інтереси. На уроках 

поєднують індивідуальну та групову роботу учнів, проводять різного роду змагання для відпрацювання основних 

понять і правил. Доцільно використовують цікаве унаочнення, що дозвляє розвивати у молодших школярів 

цікавість до навчання. 

 Хошаба О.П., Зінченко Л.М.,  Зеленянська О.І. детально продумують етапи уроку, змінюють види 

діяльності, розвиваючи логічне мислення. Обчислювальні навички організовують на матеріалі різної складності. 

При виконанні вправ використовують завдання творчого характеру. Вдало поєднують групову та індивідуальну 

форми роботи, проводять різного роду змагання для відпрацювання основних понять і правил.  

 Москалик І.В.,  Орловська М.Є., Олексієнко Т.В. на уроках значну увагу приділяють розвитку навичок 

орфографічного режиму, мовленнєвих умінь учнів. Вчителями доцільно використовується унаочнення, що 

дозволяє школярам швидше засвоїти навчальний матеріал, краще розуміти вчителя. Педагоги забезпечують 

виклад матеріалу від простого до складного, використовують метод порівняння, спонукають учнів до 

самостійних рішень. 

 Бондарчук О.М., Микитюк В.М., Білоконь І.П., Турлюк Л.І., Тягун Н.Л. практикують коментування 

учнями виконання вправ. Максимально використовують комп’ютерну підтримку.  Уроки цих учителів мають 

практичну спрямованість, сприяють розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів, пам’яті, логічного і 

творчого мислення, сенсорних умінь.  

Рівень навчальних досягнень за підсумками річного оцінювання учнів початкової школи 

 (якість знань %) за 2016-2017 н. р. є таким:  
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3-А 77.4 93.6 74.2 80.6 87.1 67.7 8.6 

3-Б 90.3 93.6 90.3 77.4 96.8 74.0 9.0 

3-В 100,0 100.0 89.3 85.7 100 82.1 8,8 

3-Г 67.7 83.9 64.5 61.3 83.9 60.5 8.0 



3-Д 73.3 93.3 73.3 76.1 90.0 70.0 8.5 

4-А 67.8 100.0 74.9 78.5 71.4 60.7 8.3 

4-Б 58,6 79,3 69.0 55.2 62.1 56.0 8.0 

4-В 83.3 96.7 83.3 86.7 100.0 90.6 8.9 

4-Г 83.9 93.6 71.9 83.9 83.9 80.0 8.4 

4-Д 69.2 84.6 69.2 73.1 80.8 61.5 8.0 

 

Аналізуючи рівень навченості учнів початкової школи впродовж останніх трьох років (див. 

таблицю), можна констатувати його хвилеподібний характер (періодичне підвищення якості знань та 

зниження). 
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Лише 4 класи 

2014/201

5 
78,5 % 86,4 % 78,5 % 73,6 % 81,9 % 94,0 % 98,3 % 98,7 % 99,3 % 92,2 % 91,5 % 

2015/201

6 
75,0 % 92,1 % 70,3 % 63,9 % 81,1 % 87,1 % 97,8 % - - - - 

2016/201

7 
80,8 % 92,7 % 79,8 % 76,8 % 85,4 % - - - - - - 

 

Належна увага приділялась реалізації державної політики щодо забезпечення прав дітей з 

особливими потребами на якісну освіту. Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання  

в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році та заяв батьків, з метою 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану 

здоров’я навчалися за  індивідуальною формою  навчання такі учні: 

 Філатов Максим - 2-В клас; 

 Семенюк Ростислав – 4-Д клас. 

Відповідно до Положення про групу продовженого дня комунального загальноосвітнього 

навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. № 1121 , 

вимог п. 9.9., 9.12., 9.19., 10 Державних санітарних правил і норм влаштування,  листа Міністерства 

освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-503 Про використання Інструктивно-методичних матеріалів  

з питань створення безпечних умов організації НВП у групі продовженого дня загальноосвітнього 

навчального закладу» у школі була організована група продовженого дня. Група сформована на підставі 

заяв батьків, згідно наказу по навчальному закладу від 01.09.2017. Зараховано 30 учнів 1-2-х класів. 

Вихователем призначена Головенько І.В., робота якої була чітко спланована. 

Вчителі постійно працюють над питанням наступності між початковою школою  і дошкільними 

навчальними закладами мікрорайону: це  організація спільних батьківських зборів, «круглих столів», на 

яких обговорювалися навчальні програми, Державні стандарти дошкільних навчальних закладів і 

початкової школи. На допомогу батькам майбутніх першокласників були надані консультації 

психологічної та медичної служб. Проведені Дні відкритих дверей, розроблені пам’ятки проте, як 

допомогти дитині адаптуватися в перші дні навчання в школі.  

Для дітей п’ятирічного віку, які не відвідували дошкільні заклади, на базі школи було створено 6 

груп дошкільної підготовки, які працювали за регіональною  програмою «Сходинки».   

Всю роботу з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку вчителі спрямовували на 

збереження здоров’я, емоціонального благополуччя, розвиток індивідуальності кожної дитини. 

Від природи діти допитливі й сповнені бажання вчитися. У кожної дитини є здібності й таланти, 

але для того, щоб вони могли розвинутись необхідне розумне керівництво з боку школи, родини й 

позашкільних закладів. Обдарована дитина – це дитина, яка вміє розв’язати всі свої проблеми 

самотужки, знає для чого живе, може знайти вихід із будь-якої ситуації, творчо мислить, фантазує, 

спрямовує всю свою енергію на розвиток творчих ідей. Головне завдання для вчителя створити умови 

для розвитку творчого потенціалу обдарованих та здібних учнів. 



Про роботу з обдарованими учнями свідчать результати участі учнів у міських та Всеукраїнських 

інтерактивних конкурсах. Учні початкової школи брали участь у конкурсі знавців української мови ім. 

П. Яцика. Лютюк Домініка, учениця 4 класу, отримала 2 місце  

у ІІ етапі (вчитель Хошаба О. П.), у конкурсі «Майстер Краснопису»  Небеська Сімона, Мазурець 

Андрій учні 2-В класу (вчитель Тягун Н. Л.) стали лауреатами. Конкурс знавців математики «Кенгуру», 

знавців природознавства «Колосок», конкурс «Розв'язування логічних задач» для дітей є цікавими та 

пізнавальними. За цих результатами конкурсів учні нашої школи отримали грамоти, сертифікати. 

 В процесі роботи над питання обдарованості дітей: 

 спрямовано   викладання    навчальних  предметів  на  виховання розви- нутої   компетентної    

особистості    шляхом    впровадження   новітніх   інтерактив-них  технологій; 

 залучено   обдарованих, здібних  дітей    до  активної  участі   в предметних   тижнях, конкурсах, 

олімпіадах: 

шкільні олімпіади: 

 математика 

- Коробочка Артем І місце – 4-Вкл.(вч. Олійник Л. П.) 

- Ніжельський Даніїл І місце – 4-В кл. (вч. Олійник Л. П.) 

- Лютюк Домініка ІІ місце – 4-Б кл. (вч. Хошаба О. П.) 

- Бойко Ольга ІІ місце – 4-Д кл. (вч. Бондарчук О. М.) 

- Кравчук Дарина ІІІ місце – 4-Б кл.  (вч. Хошаба О. П.) 

українська мова 

               -     Шаміна Тетяна І місце – 4-В кл. (вч. Олійник Л. П.) 

               -     Бойко Ольга ІІ місце – 4-Д кл. (вч. Бондарчук О. М.) 

- Лютюк Домініка ІІІ місце – 4-Б кл. (вч. Хошаба О. П.) 

природознавство 

              -     Коробочка Артем І місце – 3-В кл. (вч. Олійник Л. П.) 

  -    Бойко Ольга ІІ місце – 3-Д кл. (вч. Бондарчук О. М.) 

  -     Сучок Катерина ІІІ місце – 3-А кл. (вч. Козенюк Н. С.) 

  -     Багнатова Діана ІІІ місце – 3-В кл. (вч. Олійник Л. П.) 

З першого дня навчання педагогічний колектив початкової школи прагнув підсилювати виховний 

потенціал уроків і позаурочних заходів, формувати і закріплювати традиції закладу. Для створення і 

згуртування дитячого колективу активно використовувалися форми гри і свята. Молодші школярі брали 

активну участь у різноманітних виховних заходах, відвідували музеї, побували на екскурсіях тощо. 

Кожним членом методоб’єднання протягом навчального року проводилися години спілкування, 

відповідно до складених планів.  В рамках педагогічної майстерності класних колективів проведено 

заходи: 

 1 класи «Ігрова програма. Довкола веселка розваг» 

 2 класи «Ігрова програма. Місто професій» 

 3 класи «Знай свої права» 

 4 класи  «Проект. «Знай і люби свій край»                                                                                                                         

  Виховні заходи, що проводились класними керівниками 1-4-х класів протягом 2016/2017 

навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку їх 

творчих здібностей та ініціативності. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що вчителі 

початкових класів використовують сучасні технології виховання. 

Заслуговує на увагу участь класних колективів у міських конкурсах: 

 «Зимова феєрія» - призери – 2-Б (вчитель Войтович Л. В.) 

 «Паперова країна» - призери – 2-Г (вчитель Рева Л. Ф.) 

 «Великодні дзвони» - призери – 2-Б (вчитель Войтович Л. В.) 

  У 2016/17 н. р. успішно пройшли чергову атестацію: 

- Хошаба О. П. - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»; 

- Поліщук Ю.А. - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

- Пташка Л.О. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; 

- Козенюк Н.С. - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». 



     Під час атестації  вивчався досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, виховних 

заходів, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег. 

Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та 

методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної 

функцій навчання,  до пошуку його ефективних форм і методів.  

У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (спільна 

розробка уроків, свят, екскурсій, планування, тощо). Раціональне поєднання колективної мудрості та 

індивідуальної творчості дає змогу віднаходити  нові шляхи до вершин педагогічної майстерності за 

умов здорового психологічного мікроклімату у колективі, що ґрунтується на взаємоповазі, вмінні радіти 

за успіхи іншого і вітати те, що вирізняє кожного з-поміж решти, – самобутню творчу індивідуальність. 

Однак поряд з позитивними результатами в роботі вчителів є ряд недоліків: 

– недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду; 

– використання системного підходу у роботі з обдарованими учнями; 

– відсутнє висвітлення власних педагогічних доробок у педагогічній пресі та педагогічних сайтах. 

 Завдання  на 2017/ 2018 н. р.: 

1.  Спрямувати роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів   на   оволодіння 

учнями ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно – соціальний та 

інтелектуальний розвиток. 

2. Поповнення «банку ідей» педагогічної творчості вчителі. 

3. Впровадження інноваційних сучасних технологій Нової української школи. 

4. Урізноманітнення форм індивідуального підходу до навчання та виховання учнів з метою 

виявлення та розвитку творчо обдарованих учнів; розкриття творчих здібностей учнів 

початкових класів; продовження  створення  «банку»  даних обдарованих учнів. 

5. Розвиток  в  учнів  самостійного  критичного  та  креативного  мислення,  навичок 

інтерактивного  здобування  знань.  

6. На базі методичного об’єднання вчителів початкових класів   створити творчу групу по 

вивченню та впровадженню нового Держстандарту початкової освіти; працювати над рівнем 

обізнаності та готовності вчителів до впровадження нового Державного стандарту. 

7. Продовжити взаємовідвідування уроків з метою збору зернинок досвіду кожного вчителя 

початкової школи.  

8.   Створення навчальних кабінетів відповідно до сучасних вимог. 

 

Стан навчально-виховного процесу в школі ІІ-ІІІ ступенів  

та завдання на 2017/18 н.р.  

 
На кінець ІІ семестру у школі ІІ- ІІІ ступеню навчалося 758 учнів (у минулому навчальному році – 

716), функціонувало 26 класів. На високому рівні закінчили навчальний рік – 42 осіб (5,5%), на 

достатньому  рівні – 248 учнів (32,7 %), на середньому – 401 учня (52,9%), має оцінки початкового рівня 

67 учнів (8,9%). 

 

Паралелі 

класів 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

5 
8 60 70 4 

6 
8 64 80 8 

7 
3 44 81 16 

8 
1 32 70 26 

9 
10 29 50 10 

10 
5 7 30 3 

11 
7 12 20 0 

 



Аналізуючи рівень навченості учнів 5-11 класів у динаміці за два семестри 2016/17 навчального року 

(див. діаграми нижче), бачимо ріст успішності майже в усіх класах. Найвищий рівень навчальних 

досягнень в 5-А, 6-А, 5-Д , 6-Г, 6-В,  7-Б, 11-Акласах, про що свідчить і показник середнього балу по 

класах. Поясненням факту низького результату навчальних досягнень учнів окремих класів є не лише 

наявність прогалин у фактичних знаннях і спеціальних вміннях, що не дають змоги охарактеризувати 

важливі елементи понять, вмінь, навичок, законів, теорій, які вивчаються. Недостатній рівень 

загального розвитку та елементарної вихованості не дають змоги учневі виявляти самостійність, 

наполегливість, організованість та інші якості, і це також є вагомим чинником неуспішного навчання. В 

колективах 7-Г, 10-А та 8-Акласів за підсумками навчального року навчаються учні з найнижчим 

показником рівня навчальних досягнень по школі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Підсумкові контрольні роботи та ДПА показали, що знання, уміння та навички учнів з предметів 

відповідають державному стандарту. Більшість учителів успішно реалізує на уроках основні ідеї 
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Якісний показник рівня навченості учнів 5-11 класів

за результатами оцінювання  І семестру 2016-2017 н.р. 



програм, використовує різноманітні методичні прийоми та елементи особистісно орієнтованого 

навчання та виховання. 

При аналізі результатів навчання учнів 4-5 класів частіше не спостерігається тенденція 

збереження наступності. Учні 5-9 класів навчалися за програмами 11-річної школи. Стан 

викладання предметів постійно знаходиться на контролі адміністрації школи. Однак у новому 

навчальному році необхідно посилити роботу зі співпраці вчителів початкових класів та середньої 

школи. 

 У закладі  достатньо налагоджена робота з допрофільної освіти: на кожній паралелі 5-9-х 

класів створений спортивний клас, підсилене вивчення української мови та літератури, іноземних 

мов, математики, хімії, технологій в учнів 8-9 класів, в учнів 5-6 класів введено курс за вибором 

«Етика». Враховуючи рішення батьківських колективів 10-х та 11-х класів у цьому навчальному 

році сформовано класи відповідних профілів «Українська філологія» та «Хіміко-географічний». З 

метою  якісної підготовки до ЗНО введено вивчення спецкурсів з української мови та літератури 

«Основи теорії літератури», «Синтаксис складного речення» та факультатив «Стилістика 

української мови» для профілю «Українська філологія». 

 

Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік 

 
 поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом 

створення класів з поглибленим вивченням окремих предметів, профільних класів, організації 

роботи факультативів, гуртків, введення спецкурсів;  

 пошук шляхів підвищення якості навчальних досягнень учнів з базових предметів;  

 залучення педагогів навчального закладу, учнів до науково-дослідницької роботи, участі у 

роботі МАН. 

 удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів; 

 організація роботи психолого-педагогічного семінару для вчителів з метою підвищення 

рівня професійної майстерності. 

 застосування ефективних форм організації методичної роботи вчителів-предметників.    

 стимулювання педагогів до підвищення рівня оволодіння сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями, залучення до проходження курсів за принципом дистанційного 

навчання;  

 пропагування власного досвіду роботи, позитивного іміджу навчального закладу у 

фахових виданнях та масмедіа. 

У 2017/18 навчальному році педагогічний колектив школи розпочне працювати над 

реалізацією нового закону України "Про загальну середню освіту”, Державної національної 

програми "Освіта. Україна ХХІ століття", над проблемною методичною темою п’ятирічної 

перспективи “Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до 

формування особистості учня та підготовки його до життя в умовах розбудови Нової української 

школи”. Методичну роботу в закладі сплановано, виходячи з основних принципів: 

 відповідності системи внутрішкільної методичної роботи сучасному соціальному 

замовленню суспільства і держави; 

 науковості; 

 системності (даний принцип вимагає підходу до методичної роботи як до цілісної 

системи, оптимальність якої залежить від єдності мети і завдань, змісту, форм і методів роботи з 

педагогічними кадрами, від спрямованості на високі кінцеві результати); 

 компетентності (передбачає єдність і взаємозв’язок всіх сфер і напрямків підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів); 

 послідовності, наступності, безперервності, масовості (передбачають всебічне охоплення 

педагогів різними формами роботи протягом року, перетворення її на частину системи безперервної 

освіти); 

 творчого характеру, максимальної активної діяльності педагогів; 



 конкретності; 

 урахування особливостей школи; 

 диференційованого підходу педагогів; 

 спрямованості на виділення основного, суттєвого у підвищенні кваліфікації вчителя; 

 єдності теорії і практики, загальної практичної спрямованості; 

 оперативності, мобільності; 

 колективного характеру; 

 створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи і творчих пошуків 

педагогів. 

Методичну роботу у закладі націлено на сприяння розвитку сучасного стилю педагогічного 

мислення, відпрацювання професійних навичок, формування готовності вчителя до професійної 

самоосвіти, самовдосконалення.  

 


