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         У 2017-2018 н.р. педколектив продовжував працювати над науково-

методичною проблемою «Шляхи формування педагогічної майстерності 

вчителя на основі поєднання нетрадиційних та інноваційних технологій у 

навчально-виховному процесі». 

     Навчальний процес здійснювало 71 педагогів, 10 перебуває у відпустці для 

догляду за дитиною. У штаті закладу 1 бібліотекар, 1 медсестра, 22 чоловік 

обслуговуючого персоналу. 

     69 (97 %)  вчителів мають повну вищу освіту, 2 (4,6 %) – неповну вищу. 

Учителі: 

Вища категорія – 41 (58%) 

І категорія – 11 (15,5 %) 

ІІ категорія – 13 (18%) 

Спеціаліст – 6 (8,5%) 

М/спеціаліст – 2 (3%) 

 

Педагогічний стаж складає: 

- До 3-х років – 3 (4%) 

- Від 3-х до 10-ти років – 19 (27%) 

- Від 10-ти до 20-ти років – 16 (23%) 

- Від 20-ти і більше – 33 (46%) 

 

Працюють з неповним тижневим навантаженням – 10 вчителів (14%). 

 

Педагогічне звання «учитель-методист» присвоєно 3 (5%) учителям, «старший 

учитель» - 37 (51,5%). 

 

     На початку навчального року у школі навчалося 595 учнів, на кінець 

навчального року – 598 учнів, на індивідуальній формі навчання – 22 учнів. 

Планується створення інклюзивно-ресурсних центрів, які будуть займатися 

організацією навчання дітей з обмеженими фізичними вадами. Для цього буде 

введено посаду асистента вчителя. 

     За рішенням педагогічної ради всі учні переведені до наступних класів. 

     Нагороджено Похвальним листом 118 учнів 2-4, 5-8, 10 класів. Похвальною 

грамотою – 35 учнів 9-х, 11-х класів. 

     Випущено зі школи: 

9-х класів – 56 учнів, з них 5 отримали свідоцтво з відзнакою (Галань С., Крупа 

М., Малачинська Х., Соломчак Б., Варик В.). 



11-х класів 43 учнів, з них були претендентами : ЗМ – 7 учнів (Гошовська В., 

Малачинська Ю., Музика О., Процюк Т., Романчукевич К., Томків Я. 

Підтвердили ЗМ – Гошовська В., Малачинська Ю., Музика О., Процюк Т., не 

підтвердили – Томків Я., СМ – Керницька І., Романчукевич К. 

 

Рівень навчальних досягнень за результатами ЗНО: 

 

 

Українська мова  (вч. Свірко І., Степанчук Н.) – успішність – 100% торік 76 % 

                                                                                  Якість знань – 74 % 

                                 Високий рівень – 17 учнів, торік 12 учнів 

12 балів отримали – Гошовська В., Керницька І., Малачинська Ю., Процюк Т. 

 

                                                               

Історія України (вч.Романишин) – успішність – 95,5 % - торік - 47 

                                                           Якість знань – 65 % 

                               Високий рівень – 6 учнів  (Гошовська Т., Грицан Т., Дмитрів 

М., Керницька І., Шльомак С., Щербан В.), один ученьАндрухів А. – отримав  3 

бали                                                              

 

Математика (Юрчишин Д.) –         успішність – 86 % 

                        Маленкович О.       Якість – 60 % торік 83 % 

                        Дубей І.                    Всього писало – 21 учнів 

                                                  П.Р. – 3 учнів (Андрухів А., Зварич М., Ісайчук Є. 

                                                  В.Р. – 5 учнів (Музика, Малачинська, Процюк, 

                                                             Романчукевич, Феш) 

 

 

 

Географія – успішність – 100% - вчитель Копча І. 

                     Якість – 38,5 % % 

                      2 учнів (Шльомак С., Янишевський А. ) 

 

Біологія – успішність – 100 %   - вчитель Мельник І. 

                  Якість – 91 % 

                  В.Р. – 2 учнів (Малачинська Ю. Музика О) 

                  Всього писало 6 учнів 

 

Англійська мова – успішність – 100 % - вчитель Шелельо Н. 

                                Якість -100 % 

                                Всього писало 1учень  (Путько) 

 

Фізика (Жгута Л.П.) – успішність – 87,5 % 

                                       Якість – 75 % 

                                       П.Р. – 1 учень Семенишин Р. 

                                       В.Р. – Процюк Т., Феш А. 

 



 

Хімія – успішність – 100 % 

              Якість – 100% 

              В.Р. – Гошовська В. 

              4 учнів отримали початковий рівень, що становить 9,5 % 

Процюк Т. – укр.мова – 199,5 балів, математика – 193 б., фізика – 190 б. 

 

     Хочу сказати, що всі випускники 11-х класів своєчасно пройшли реєстрацію 

за новим паспортом (біометричним) та свідомо обрали предмети для 

проходження ЗНО. І за це хочу подякувати заступнику директора з НВР 

Волощук І.Т., та вчителям інформатики Махньову Є.О., Процюк Л.Ю. 

     Збільшився  відсоток випускників 11-х класів, які навчаються у ВНЗ як 

нашої країни так і за її межами. 

 

     Мушу сказати про розбіжність між рівнем навчальних досягнень за 

результатами ЗНО та рівнем навчальних досягнень за результатами річного 

оцінювання. 

 

     Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими 

школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад, зокрема: 

підсумки районного етапу олімпіад  – 3 учнів – І місце, 13 учнів – ІІ місце, 20 – 

ІІІ місце; обласного – 1 учень – ІІ місце, 4 – ІІІ місце. 

 

Які ж учні і з яких предметів вибороли призові місця  у ІІІ етапі: 

Біологія – Крупа, Малачинська (вчитель Мельник І.) 

Екологія – Музика О. 11-Б (Мельник І.І.) 

Математика – Миндюк В. 7-Б (Семенишин Н.) 

Інформаційні технології – Процюк Т. 11-Б (Процюк Л.) 

Креслення –  Цап Л. – 11-А (Воробець В.) 

Фізика  - Тисяк Є. 10А – вчитель Волощук 

 

 

Найбільша кількість призерів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад 36 призерів: 

Математика – 5 (мигович С., Семенишин Н., Старецька О.) 

Біологія - 7 (Мельник І., Грицик) 

Українська мова -  2 (Франків О., Стандіо В.) 

Англійська мова 2 (Андрусів  О., Шелелльо Н.) 

Екологія – 1 (Мельник) 

Історія – 2 (Романишин М.) 

Хімія – 3 (Дацків О.) 

Фізика – 5 (Волощук 2, Жгута -3) 

Географія – 2 (Копча І.) 

Інформаційні технології – 2 – Процюк Л. 

Економіка -1 – Копча І. 

Образотворче мистецтво – 1 – Воробець В. 

Трудове навчання – 1 - Жгута Н.. 

 



    Найбільш активні учні – Музика О., Процюк Т. – призери із 5-ти предметів, 

Мізик О. – 7-А клас – із 3 предметів (9 раз) 

 

Яка результативність участі у ІІ етапі олімпіад учнів 11-Б класу де є 7 

претендентів: 

Гошовська В. – 2 рази 

Малачинська Ю. – 5 разів 

Музика О. – 19 разів 

Процюк Т. – 18 разів 

Романчукевич К. – 2 разів 

Томків Я. – 2 рази 

Керницька – 2 рази 

 

 

Згідно зі статистикою МОН 76 % всіх випускників шкіл вирішили піти до ВНЗ. 

Це більше ніж, наприклад, у США, де тільки кожен другий школяр йде в коледж, 

кожен третій згодом отримує принаймні диплом бакалавра, а потім магістра. 

     У Німеччині частка випускників до вузів зазвичай становить від 38 до 64 %. 

     Найбільш популярні спеціальності серед українських абітурієнтів у 2018 році 

стали: 

 Філологія – 23% 

 Право – 23 % 

 Менеджмент – 13 % 

 Середня освіта – 11 % 

 Комп’ютерні науки – 10 % 

 Економіка – 8 % 

 Медицина -7 % 

 Програмісти – 6 % 

 

Наші випускники – 43 учнів – 80% - ВНЗ 

 

 

З нового навчального року набуває чинності реформа освіти. Учні 1 класів 

будуть вчитись у НУШ, на яку передбачено 1 мільярд 869 млн гривень. З них 

998 млн.грн на забезпечення початкових класів навчальними засобами та 

мобільними меблями. 

     Навчатися школярі будуть 12 років. Середня освіта поділена на три рівні: 

І рівень – початкова освіта – 4 роки 

ІІ рівень – базова середня освіта – 5 років (із 1 вересня 2022 р.) 

ІІІ рівень – профільна середня освіта - 3 роки – (з 01.09.2027 р.), яка складається 

з двох рівнів. 

     Вже з цього року 1-4 класи вчитимуться за новим навчальним планом. 



Домашнє завдання 1 класам не задаватимуть, у 2 класі – за рішенням 

керівництва школи, але не більше 45 хвилин. 

3-4 класи – максимум 1,5 годин; 1-2 класи – оцінювання вербальне. 1 класи у 

стилі НУШ. 

    Це квіти, стенди, меблі, парти, дошки, в тому числі мультимедійні дошки, 

куточок живої природи тощо. Щоб не створювати додаткового стресу для дітей 

і, щоб був плавний перехід від дитячого садка до школи. 

Головна ідея НУШ - це компетентне навчання. 1 класи працюватимуть за 

компетентним навчанням , навчанням через практику, умінням працювати в 

команді, вирішувати складні проблеми, пропонувати нові ідеї, а також 

емоційний інтелект і вміння спілкуватися і не менше головне – мати право на 

помилку. 

У методичних рекомендаціях наголошується що оцінка учня це конфіденційна 

інформація 

Вчитель може висловлювати вербальну оцінку учня – усно похвалити або 

тактовно вказати на помилки. Оцінка в балах ставиться у щоденник на перерві 

або після уроку. Токож інформація про оцінку уже не озвучується на 

батьківських зборах (тільки особисто або у письмовій формі). 

Рекомендовано відмовитись від оприлюднення рейтингів класів або одного 

класу. Інформація про успішність  учнів класу може використовуватись 

вчителем виключно для методичної роботи з метою підвищення ефективності 

навчального процесу. У листі МОНУ звертають увагу на те, що вчитель може 

самостійно приймати рішення про колір ручки або обговорити  це питання з 

учнями й батьками та прийняти спільне рішення. 

У школі забезпечується соціальна підтримка дітей пільгових категорій, їх 

виявлення, облік і створення умов для забезпечення прав і свобод учасників 

освітнього процесу, для їхнього навчання, виховання та гармонійного розвитку. 

    На початку навчального року з метою обліку дітей і сімей, які потребують 

соціальної підтримки, проводиться огляд з охорони дитинства, під час якого 

складається соціальний паспорт класів та оновлюється банк даних сімей і дітей.  

Соціальний паспорт школи за 2017-2018 н.р.: 

 Кількість дітей позбавлених батьківського піклування – 6 

 Кількість дітей, які втратили одного з батьків – 16 

 З особливими освітніми потребами – 13 

 Дітей з багатодітних сімей – 121 

 Дітей із малозабезпечених сімей – 89 

 Дітей, батьки яких проходять або проходили військову службу в АТО -11 

 Дітей, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи – 1 



 Дітей, що проживають у сім’ 

 Дітей, які, які перебувають у складних життєвих обставинах – 3 

 Дітей, що перебувають на диспансерному обліку – 186 

 

Класні керівники та соціальний педагог відвідують сім’ї учнів з метою 

виявлення житлово-побутових умов та складають акти. 

Учням пільгових категорій надається допомога у вигляді безкоштовного 

харчування (діти-сироти – 15 грн, чорнобильці – 12 грн., батьки яких 

перебувають в АТО – 10 грн., діти з малозабезпечених сімей – 8 грн.) 

     На достатньому рівні здійснюється робота з контролю відвідування учнями 

навчальних занять, присутність на першому та останньому уроках. Ведеться 

журнал контролю за відвідуванням учнями школи, своєчасно з’ясовується 

причина пропусків про що інформуються батьки та дирекція школи. 

     З метою профілактики правопорушень в учнівському середовищі проходять 

декади права та поведінки, під час яких проводяться конкурси, тематичні виховні 

години, бесіди з працівниками правоохоронних органів. Для покращення 

результативності профілактичної роботи організовуються спільні заходи школи, 

прокуратури, служби у справах дітей та кримінальної міліції. 

      На належному рівні працює рада профілактики школи. 

Хочу довести до відома, що народні депутати внесли законопроект про введення 

адміністративної відповідальності за цькування дітей у школах, пропонують 

узагальнити поняття «булінг» (англ.) Це моральне або фізичне насильство, або 

будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати 

людину своїм інтересам, ігнорування. 

     Якщо насильство приховав учитель або директор на них чекає штраф від 850 

до 1 700 грн., тому учителі і директор школи будуть зацікавлені у встановлені 

діалогу в школі. 

     Дитячий фонд (ЮНІСЕФ) з’ясував, що 67 % дітей стикалися в школі із 

цькуванням з боку однолітків. З них 24 % стали його жертвами, а 48 % нікому не 

розповідають про цькування. 

 

 

     Санітарний стан їдальні, обідньої зали, посуду та кухонного інвентарю у 

задовільному стані. Тому плануючи роботу школи на 2017-2018 н.р. слід 

посилити контроль за дотриманням норм харчування учнів початкової школи та 

учнів пільгового контингенту та додержанням циклічного меню. Більш активно 

залучати до контролю батьківську громадськість та шкільну медсестру. 

     Протягом звітного періоду травматизму серед учнів школи не було. Особливу 

увагу слід звертати на безпеку праці під час практичних і лабораторних робіт на 

уроках хімії, фізики, трудового навчання та спортивному залі. 

Результати призерів 

за останні 3 навчальні роки ІІ етап 

 



1. Біологія – 17 

2. Математика – 16 

3. Фізика – 14 

4. Хімія – 11 

5. Географія – 8 

6. Інформатика 6 

7. Історія – 6  

8. Українська мова і літ. – 5 

9. Право – 5 

10. Трудове навчання – 4 

11. Образотворче мистецтво – 4 

12. Англійська мова –т 2 

13. Біологія – 2 

14. Економіка -1 

15. Німецька мова – 1 

16. Креслення 8 

17. Християнська етика – 2 

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи 

- Проведено повну заміну огорожі по периметру школи; 

- Завершено повну заміну внутрішньої тепломережі; 

- Завершено оформлення сцени актового залу школи. На що було виділено 

із бюджетних коштів (закладу) – 6 тис.грн. 

- Завершено капітальний ремонт санвузлів для педагогів (8тис.грн. від 

Вовківа Т.Б.) 

- Заплановано провести художні роботи по встановленні меморіальної 

дошки випускнику школи Черналевському Руслану. 

- Розпочато збір матеріалів по оформленні стендів «Пам’яті воїнам АТО», 

випускникам школи. 

- На 2 000 грн. закуплено медикаментів до медичного кабінету. 

- Було заплановано завершити капітальний ремонт санвузлів на першому 

поверсі, але благодійний фонд «Родина» не був активний  в цьому році – 

керівник Петрів М.В. 

- Придбано спортивне обладнання та комплект спортивної форми для 

футбольної команди на суму  20 тис. грн (спонсор Гаразд В.) 

- Замінено вхідні двері до спортивного залу школи на суму 2 000 грн. 

- Заплановано провести заміну шатрового даху над головним корпусом 

школи та утеплення фасаду 

 

 

Директор школи                                                                                      Василь 

Воробець 

 


