
Звіт про роботу школи в 2021/2022 навчальному році 

В 2021/2022 навчальному році робота школи була спрямована на 

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

освіту», реалізацію державних програм у галузі освіти, покращення якості 

освіти, створення належних умов для навчання і виховання дітей, 

забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу, якісної 

підготовки до ДПА, ЗНО.  

Заклад має три рівні освіти: 

Початкова освіта; 

Базова середня освіта; 

Профільна середня освіта. 

Освітня робота закладу освіти впродовж 2021/2022 н.р. була організована 

згідно: 

- Статуту закладу освіти 

- Стратегії розвитку закладу освіти; 

- річного плану роботи закладу освіти; 

- освітньої програми закладу освіти; 

- Положення про систему забезпечення внутрішньої якості освіти; 

- Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу;  

- планів виховної роботи класних керівників;  

- плану роботи шкільної бібліотеки;   

- планів роботи предметних методичних об’єднань закладу освіти; 

- планів гурткової роботи з учнями;   

- календарно –тематичного планування з основ наук вчителів –предметників. 

Організація освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році була 

спрямована на реалізацію наступних завдань: 

 

Освітнє середовище: 

-Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; 

-Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства 

та дискримінації; 

-Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору. 

 

Система оцінювання здобувачів освіти: 

-формування відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи 

оцінювання їх навчальних досягнень; 

-застосовування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти; 

-спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання. 

 

Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти: 

-ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з 

метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти; 

-постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності 

педагогічних працівників;-налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх 



батьками чи іншими законними представниками (далі -батьки), працівниками 

закладу освіти; 

-організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності. 

 

Управлінські процеси закладу освіти:-наявність стратегії та системи 

планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і 

завдань; 

-формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм; 

-ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників; 

-організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття 

управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників 

освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою; 

-формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. 

2021-2022 навчальному році: 

- сплановано власну діяльність відповідно до стратегії розвитку; 

- освітня програма схвалена педагогічною радою та затверджена його 

керівником; 

- на основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план, що 

конкретизує організацію освітнього процесу; 

- варіативну складову обрано відповідно до запитів здобувачів освіти; 

- наявні інклюзивні класи та створено умови для навчання осіб зособливими 

освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей; 

- інваріантний складник навчального плану реалізується в повному обсязі; 

- в межах часу, передбаченого освітньою програмою, встановлено структуру 

навчального року (за семестрами), тривалість навчального тижня (5-денний 

робочий тиждень), дня (8-годинний робочий день), занять, відпочинку між 

ними, інші форми організації освітнього процесу; 

- організація освітнього процесу не призводить до перевантаження учнів і 

забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти; 

- функціонує група продовженого дня, зарахування учнів до ГПД та їх 

відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника на підставі 

відповідної заяви батьків. 

Діяльність закладу освіти висвітлювалась на шкільному веб-сайті 

(http://www.koshary-zosh.od.sch.in.ua) та на офіційній сторінці закладу освіти 

в ФБ (https://www.facebook.com/Кошарська-ЗОШ-І-ІІІ-ступенів 

292394864996344/ ). 

Відповідно до законодавства в 2021/2022 навчальному році 

здійснювалося комплексне вивчення та самооцінювання освітньої діяльності 

закладу освіти з напряму «Система оцінювання здобувачів освіти», 

результати якого оприлюднені на шкільному веб-сайті. Мета 

самооцінюванняполягає у встановленні відповідності між діяльністю школи 

та її результатами, а також у визначенні проблемних питань і шляхів 

удосконалення якості освітньої діяльності. Процес самооцінювання 

складається з 4 етапів: 

1.Вивчення (моніторинг процесів системи тааналіз результатів моніторингу). 

https://www.facebook.com/Кошарська-ЗОШ-І-ІІІ-ступенів%20292394864996344/
https://www.facebook.com/Кошарська-ЗОШ-І-ІІІ-ступенів%20292394864996344/


2.Оцінювання (визначення рівня якості та результатів функціонування 

системи). 

3.Звітування (аналіз стану та визначення шляхів удосконалення освітньої 

системи). 

4.Планування (визначення заходів для вдосконалення функціонування 

системи). 

Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за 

проведенням обліку дітей шкільного віку. Набір в перший клас здійснювався 

на загальних підставах. Школа працювала за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання. Впродовж 

року проводилась робота по збереженню контингенту учнів (робота ГПД, 

використання різних форм і методів навчання, різноманітна позакласна 

робота тощо). Слід звернути увагу на те, що спостерігається вплив 

демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості 

дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Хоча 

протягом останніх років кількість учнів школи залишається в межах 93-97 

учнів, на майбутнє очікується зменшення учнів в школі. На початок 

навчального 2021/2022 року очікувалася кількість учнів 103, але в зв’язку з 

відсутністю роботи в селі, сім’ї їдуть до міста і тому кількість дітей стала 

меншою – 96. 

У 2021/2022 навчальному році школа працювала у режимі однієї зміни, 

початок занять о 8.30 год., закінчення 7 уроку – о 15.15 год. 

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість 

уроку була: 

·в перших класах – 35 хвилин, 

·в 2 - 4 класах – 40 хвилин, 

·в 5 - 11 класах – 45 хвилин, 

Перерви - тривалістю 10 хвилин. Для забезпечення належної організації 

гарячого харчування впроваджено велику перерву - 40 хвилин. Для 

забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано бібліотеку, спортивну 

кімнату,·актову залу, їдальню. 

В І семестрі, з 18 жовтня до 01 листопада на час карантинних обмежень 

заклад переходив на дистанційне навчання, в ІІ семестрі дистанційне 

навчання почалося з 31 січня і продовжилося до кінця навчального року(за 

винятком періоду з 18 по 23 лютого). Початок дистанційного навчання в ІІ 

семестрі був організований у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), а з 24 лютого - з введенням в країні воєнного стану. 

 

Освітнє середовище 

Школа має зручне розташування, в центрі села, тому час на дорогу до 

школи займає приблизно однаковий час для більшості учнів. Встановлено 

сучасну огорожу та ворота. Але залишилася неогородженою південна 

частина території закладу. Шкільне майно об’єднує 2 будівлі: основна, 

збудована і здана в експлуатацію у вересні 1979 р. та будівля, в якій до 1979 

року навчалися учні 1-8 класів і в якій тепер знаходяться їдальня, майстерні, 

складські приміщення. Обидві будівлі не типові, збудовані по проєкту 

гуртожитку. У закладі функціонує 14 навчальних кабінетів, а саме: кабінети 

інформатики, англійської мови, математики, зарубіжної літератури, історії, 



хімії, фізики, біології, української мови, 4 кабінети початкової школи, кабінет 

для вивчення курсу «Захист України», шкільна бібліотека. В школі є місця 

для відпочинку дітей(бібліотека, куточки в початкових класах, кімната для 

відпочинку). Облаштування приміщень не створює загрози для травмування 

учнів та працівників. Облаштування внутрішніх туалетів частково відповідає 

санітарним вимогам, відсутній туалет на другому поверсі, немає окремого 

туалету для працівників закладу. Забезпечено централізоване постачання 

якісної питної води, доступність кип’яченої води в шкільній їдальні. В 

закладі освіти забезпечено комфортний повітряно-тепловий режим, належне 

освітлення. В достатній кількості заклад забезпечено електричними 

рушниками, дезінфікуючими та миючими засобами. Заклад освіти забезпечує 

в приміщеннях та на території безпечні та комфортні умови для навчання і 

праці. На території закладу діти почуваються безпечно і захищено. 

Озеленення території створює приємний естетичний фон. В минулому році 

розфарбовано стіни та вікна фасаду школи, але частина фарби вже 

злущилася, тому є необхідність його оновити. Функціонує футбольне міні-

поле із штучним покриттям. Почався капітальний ремонт шкільної їдальні, 

яка відповідно до вимог ХАСПу повинна бути переобладнана на роздаткову. 

Процес ремонту призупинено на час воєнного стану. Кількість здобувачів 

освіти не перевищує навіть половини проектної потужності приміщення 

закладу, тому в умовах карантину було забезпечено оптимальну відстань між 

партами та стільцями учнів. Усі навчальні приміщення використовуються в 

освітньому процесі. Простір закладу містить елементи, що зацікавлюють 

здобувачів освіти до пізнавальної діяльності (візуалазація на стінах), які 

постійно оновлюються. Забезпечується змістовне наповнення та вчасне 

оновлення інформаційних ресурсів закладу(інформаційні стенди, сайт 

закладу, сторінка у Фейсбуці). Розроблені правила поведінки для всіх 

учасників освітнього процессу, які розміщені на інформаційному стенді в 

приміщенні школи та на сайті закладу. Педагогічні працівники та 

керівництво закладу освіти здійснюють заходи із запобігання порушення 

правил поведінки. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. Здобувачі освіти 

та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці, безпеки 

жтттєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій.  

В чителі-предметники та класні керівники: 

- забезпечували дотримання правил безпеки життєдіяльності під час 

проведення освітнього процесу та виховних заходів; 

- несли особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під 

час освітнього процесу; 

-забезпечували проведення освітнього процесу, що регламентується чинними 

законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності; 

- організовували вивчення учнями, правил і норм з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності;  

- проводили інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності під час навчальних 

занять; 



- організовували вивчення учнями правил вуличного руху, пожежної безпеки, 

поведінки на водоймах, у побуті, при виявленні незнайомих предметів, основ 

занять з цивільної оборони; 

- вели профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед школярів 

(проводили бесіди по збереженню життя і здоров’я учнів) 

- здійснювали контроль за виконанням вихованцями, учнями, правил 

(інструкцій) з безпеки;  

- проводили профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед  

учнів, під час освітнього процесу; 

- проводили профілактичну роботу серед учнів, щодо вимог особистої 

безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у 

масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі 

тощо); 

- брали участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, 

що призвели до нещасного випадку. 

В закладі та на його території не порушуються правила заборони 

куріння, вживання алкогольних напоїв. 

Здобувачі освіти знають шляхи евакуації (наліпки на панелях в коридорах) 

при надзвичайних ситуаціях, регулярно проводяться тренування з 

відпрацюванням практичних навичок при евакуації. Спеціалістами 

Роздільнянського РУ Головного управління ДСНС України в Одеській 

області на початку навчального року та в січні місяці було проведено 

перевірку закладу. За наслідками перевірки було складено припис та 

виписано штрафи директору школи. Для того, щоб ліквідувати порушення, 

які зафіксовані в приписі, потрібні значні фінансові затрати. Директором 

школи на засновника написано не одне клопотання щодо виділення коштів 

для усунення недоліків. 

В наявності аптечки в кабінеті хімії, спортивній кімнаті. медичному 

кабінеті. Є перелік придатності ліків в цих аптечках. Немає аптечки в 

приміщеннях харчоблоку, кабінеті фізики, майстернях трудового навчання. 

Слід відзначити, що у закладі немає майна для оснащення ланок 

пожежогасіння, санітарного поста, громадського порядку.  

Крім того, не виконуються ті норми, що потребують постійного 

фінансування (забезпечення працівників спецодягом та ЗІЗ). 

З метою пошуку ефективних підходів до організації безпечного 

освітнього процесу і комфортного освітнього простору, профілактики та 

протидії булінгу, а також забезпечення комфортного мікроклімату для всіх 

учасників освітнього процесу в закладі здійснювалася систематична робота з 

проведення заходів щодо профілактики булінгу. Зокрема, було розроблено 

план заходів з протидії булінгу, порядок реагування на випадки цькування, а 

також алгоритм дій у випадку виявлення булінгу. Уся інформація та перелік 

нормативно-правових документів з протидії боулінгу висвітлена на сайті 

закладу освіти. Випадків булінгу в школі не було.  

У закладі створено умови для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. В 2021/2022 навчальному році функціонувало два інклюзивних 

класи. Не забезпечено безбар’єрний доступ до будівлі закладу (пандус), 

рекреації, коридори, виходи не захаращені. У класних кімнатах учнівські 

столи та парти регулюються за висотою. Полиці, стелажі надійно закріплені. 

https://www.facebook.com/dprzrozdilyna/?__cft__%5b0%5d=AZVThgrDFaLSut-oqL-5-abybqaHpdgT-kWQjOePn4lJDPnPNAX5Z5y4FLAU4zrOmCF0W-TjeQLzvhoft_cv3m-yxnL8EL1n-UxIBveHcPMG6qg_tvVvCcB8Dn07pJWMz4BUJ6a0F03JkwyI5aGjr4kakTWKYxbJYG2_uY1BpShtyg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/dprzrozdilyna/?__cft__%5b0%5d=AZVThgrDFaLSut-oqL-5-abybqaHpdgT-kWQjOePn4lJDPnPNAX5Z5y4FLAU4zrOmCF0W-TjeQLzvhoft_cv3m-yxnL8EL1n-UxIBveHcPMG6qg_tvVvCcB8Dn07pJWMz4BUJ6a0F03JkwyI5aGjr4kakTWKYxbJYG2_uY1BpShtyg&__tn__=-UC%2CP-R


Оформлено 4 кабінети для учнів 1-4 класів Нової української школи. 

Отримано за рахунок державної субвенції нові парти, дидактичний матеріал, 

4 мультимедійних проектори, ноутбуки, кольорові принтери.  

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного 

забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, в 

штатному розписі закладу є 0,5 ставки медичного працівника, але в цьому 

році вона так і залишилася вакантною. Щорічно діти проходять обов’язкове 

медичне обстеження на базі КНП СВТГРР «Роздільнянська ЦРЛ». За 

результатами медогляду складені групи здоров’я, на кожний клас складено 

листи здоров’я. В 2021/2022 навчальному році не всі учні своєчасно надали 

довідки про проходження щорічного обов’язкового медогляду. Частина учнів 

донесла довідки встановленого зразка на кінець І семестру. Є учень, який так 

і не пройшов обстеження, тому з фізичної культури за рік не атестований. 

Результати медичного огляду учнів враховуються при проведенні уроків 

фізичної культури, трудового навчання, Захисту України. Протягом 

навчального року, в період очного навчання адміністрацією, класними 

керівниками здійснювався медико-педагогічний контроль за уроками 

фізичної культури. Спортивні заходи проводилися в школі без присутності 

медичної сестри. Педагоги школи пройшли курс «Домедична допомога» на 

платформі EdEra. При організації роботи з медичного обслуговування учнів у 

2022/2023 навчальному році необхідно звернути більше уваги на здійснення 

медико-педагогічного контролю за проведенням уроків фізичної культури, 

особливо на дітей з вадами в здоров’ї. Адміністрації школи необхідно 

клопотати перед засновником про обладнання для медичного кабінету та 

закупівлі ліків і медичних матеріалів. Потрібно вирішити проблему 

забезпечення в школі роботи медичного працівника.  

В питанні облаштування освітнього середовища школи є ряд проблем. 

Будівля школи планувалася спочатку як гуртожиток, тому немає спортивного 

залу, уроки фізкультури проходять в спортивній кімнаті. Їдальня в 

пристосованому приміщенні, тому діти змушені на обід переходити до іншої 

будівлі, навіть під час непогоди. На час відкриття школи жоден кабінет не 

був забезпечений меблями, обладнанням для навчання. Те обладнання та 

меблі, які були, давно застарілі та зношені. Вимагають заміни та повної 

реконструкції внутрішні та зовнішні мережі тепла і водопостачання. 

Шкільний двір має велику кількість дерев, кущів, квітів, але асфальтове 

покриття зруйноване, є ямки, нерівності, вкрай необхідно здійснити замінити 

залишки асфальта на подвір’ї на сучасну плитку. Навчальні приміщення, 

санітарні вузли для здобувачів освіти початкової школи доступні для 

користування здобувачами освіти інших вікових груп. Потребує покращення 

архітектурна доступність для осіб з особливими освітніми потребами 

(пандус, можливість пересування між поверхами), візуалізація приміщень, 

підлоги, сходів, рельєфне та контрастне маркування перед та на кінці 

сходової частини, оформлення ресурсної кімнати.  

Потребує додаткових коштів усунення недоліків після перевірки 

пожежників. Морально застарілу та фізично зношену комп'ютерну техніку в 

кабінеті інформатики необхідно замінити на нову. В навчальних кабінетах 

вчителі працюють таокж із застарілими власними комп'ютерами. 



Система оцінювання здобувачів освіти. 

Здобувачі освіти, їхні батьки ознайомлені з критеріями, правилами та 

процедурами оцінювання навчальних досягнень, затвердженими 

Міністерством освіти і науки України, через відповідний розділ на сайті 

закладу, групи комунікації у Вайбері. Вчителі школи розпочали роботу щодо 

адаптації критеріїв оцінювання МОН до особливостей освітнього процесу в 

закладі. З метою реалізації компетентнісного підходу до навчання в системі 

оцінювання, впровадження формувального оцінювання проведено 

педагогічні ради «Формувальне оцінювання вмінь і компетентностей учнів: 

інструменти і методика використання»(протокол № 03 від 26.10.2021 року), 

«Формувальне оцінювання, сучасні вимоги до успішного навчання», 

(протокол № 05 від 22.11.2021 року), «Компетентнісно-орієнтований урок», 

(протокол № 09 від 21.02.2022 року), «Впровадження самооцінювання та 

взаємооцінювання учнів як складової формувального оцінювання», 

(протокол № 13 від 18.04.2022 року). В закладі протягом року здійснювався 

моніторинг та аналіз результатів навчання здобувачів освіти. Результати 

аналізу моніторингових досліджень розглядалися на нарадах при 

директорові. 

Проте робота в цьому напрямку потребує ще удосконалення. Критерії 

оцінювання розміщені не у всіх класах, мало адаптрованих до умов критеріїв 

оцінювання з предметів, конкретних тем. В 5-11 класах мало застосовується 

формувальне оцінювання, прийом самооцінювання та взаємооцінювання 

учнів. В новому навчальному році цим питаннями треба буде приділити 

особливу увагу. 

В 2021/2022 н. р. у закладі функціонувало 11 класів, в яких навчалося 

на початок року – 96 учнів, на кінець – 97 учнів (прибуло – 2, вибуло – 1). З 

них: 13 учнів досягли високого рівня, 40 учнів - достатнього рівня, 

середнього рівня - 21 учня, початкового рівня - 1. За результатами аналізу 

навчальних досягнень 2021/2022 н. р. Похвальними листами нагороджено 3 

учні - Марченко Валентину (5 клас), Марченко Олексія (7 клас), Параскевич 

Валерію (7 клас). Знання учнів 1 класу (11 учнів) та 2 класу (11 учнів) 

оцінюються вербально. В 3 та 4 класах рівневе оцінювання. 

В 5 класі - 13 учнів: початкового рівня – немає, середнього рівня - 1, 

достатнього рівня – 7 учнів, високого рівня – 5 учнів. 

В 6 класі навчається 5 учнів: середнього рівня – 1учень, достатнього 

рівня – 2, високого рівня – 2 учня. 

В 7 класі–12 учнів: середнього рівня–1учень, достатнього рівня–9учнів, 

високого рівня – 2 учня.  

У 8 класі–10 учнів: середнього рівня-7 учнів, достатнього рівня–3 учня. 

В 9 класі навчається 8 учнів: середнього рівня - 1 учень, достатнього 

рівня – 6 учнів, високого рівня – 1учень. 

В 10 класі навчаються 5 учнів: середнього рівня – 1 учень, достатнього 

рівня - 2 учня, високого рівня – 2 учня. 

Якість знань по школі в 2021/2022 навчальному році становить 70,6%. 

Наказом МОН України від 28.02.2022 №232 учнів 4, 9, 11 класів звільнено 

від державної підсумкової атестації. 



Відповідно до річного плану школи протягом 2021/2022 навчального 

року адміністрацією здійснювався моніторинг якості надання освітніх послуг 

та рівня навчальних досягнень учнів з української мови, математики, 

англійської мови, історії, аналіз виконання навчальних планів та освітніх 

програм. 
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Якість знань з навчальних дисциплін 5-11  класів 

по школі за 2021-2022н.р.

 

З більшості предметів якість знань переступила поріг 60%: українська 

мова, українська література, зарубіжна література, англійська мова, 

математика, біологія, географія, хімія. Трохи нижчий результат показали з 

історії України (53%) і з всесвітньої історії (56%). Якість знань від 70% 

досягли предмети інформатика, музика, технології, Захист України, фізична 

культура, основи здоров’я, образотворче мистецтво. Найменший результат 

якості знань показали учні з алгебри (33%) та геометрії (31%). 

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень з предметів по класах 

за 2020/2021н.р. та 2021/2022н.р. 
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Якість навчальних досягнень з української мови у 7, 9, 10, 11 класах зростає, 

але у 5 та 8 класах якість навчальних досягнень знизилась. Найменша якість 

знань з української мови в учнів 8 класу -50%. 
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Дані діаграми показують незначне зниження якості знань у 5 класі та 

стрімкий спад якості навчальних досягнень з української літератури у 8 класі. 

Найменша якість знань з української літератури в учнів 8 класу -30%. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5 6 7 8 9 10 11

Навчальні досягнення із зарубіжної літератури  

2020/2021

2021/2022

Порівняльний аналіз даних діаграми з зарубіжної літератури показують 

незначне зниження якості знань у 5, 6 класі, підвищення якості знань з 

зарубіжної літератури у 7, 9, 10 класах та стрімкий спад якості навчальних 

досягнень із зарубіжної літератури у 8 класі та 11 класах. Найменша якість 

знань із зарубіжної літератури в учнів 8 класу - 50%. 
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Порівняльний аналіз даних діаграми з англійської мови встановив 

збільшення якості знань у 6, 7, 9, 10 класах та зниження якості знань у 5, 8, 11 

класах. Найменша якість знань з англійської мови в учнів 11 класу -29%. 
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Навчальні досягнення з історії України  
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Порівняльний аналіз даних діаграми з історії України встановив збільшення 

якості знань у 6, 7, 9, 10, 11 класах та зниження якості знань у 5 та стрімкий 

спад якості знань у 8 класі. Найменша якість знань з історії України в учнів 8 

класу -20%. 
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Навчальні досягнення із всесвітньої  історії 
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Порівняльний аналіз даних діаграми з всесвітньої історії встановив 

збільшення якості знань у 7, 9, 10 класах та значне зниження якості знань у 8 

і 11 класах. Найменша якість знань з всесвітньої історії в учнів 11 класу - 

29%. 
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Порівняльний аналіз даних діаграми встановив збільшення якості знань з 

математики у 5, 6 класах, з алгебри у 7, 10 класах та значне зниження якості 

знань з алгебри 8, 9, 11 класах. Найменша якість знань з алгебри в учнів 11 

класу -14,2%. 
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Наачальні досягнення з геометрії
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Порівняльний аналіз даних діаграми з геометрії встановив збільшення якості 

знань у 7, 10 класах та значне зниження якості знань у 8, 9 та 11 класах. 

Найменша якість знань з геометрії в учнів 11 класу – 14,2%. 
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Навчальні досягнення з фізики
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Порівняльний аналіз даних діаграми з фізики встановив збільшення якості 

знань у 7, 9, 10,11 класах та значне зниження якості знань у 8 класі. 

Найменша якість знань з фізики в учнів 8 класу – 20%. 
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Порівняльний аналіз даних діаграми з природознавства виявив 

збільшення якості знань у 6 класі та зниження якості знань у 5 класі. З 

біології йде стабільне збільшення якості знань у 7, 9, 10, 11 класах, а в 8 класі 

стрімке зниження якості знань з 83% до 30%. 
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Порівняльний аналіз даних діаграми встановив стабільне збільшення якості 

знань з хімії 7, 9, 10, 11 класах, а в 8 класі зниження якості знань з 88% до 

30%. 
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Навчальні досягнення з географії
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Порівняльний аналіз даних діаграми з географії встановив стабільне 

збільшення якості знань у 6, 7, 9, 10, 11 класах та зниження якості знань у 8 

класі з 75% до 30%. 

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень з предметів по 

класах за 2020/2021 навчальний рік з 2021/2022 навчальним роком виявив в 

основному зростання навчальних досягнень майже по всім предметам та 

незначний спад навчальних досягнень у 5 класі (крім математики) і спад 

якості знань по всіх предметах у 8 класі. 

Як видно з діаграм лідером у навчанні по школі є здобувачі освіти 10 

класу.  

Класні керівники дбали про якість засвоєння програмового матеріалу 

учнями, опікувались якісним поступом здобувачів освіти. Проводили за 

наслідками моніторингів індивідуальні бесіди, консультації, шукали шляхи, 

причини нестабільності у навчанні та можливості для їх усунення.  

Учні закладу були активними учасниками різних всеукраїнських онлайн 

конкурсів: 



Учні 8-11 класів взяли участь у І етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальних 

предметів англійської мови, які цього року вперше проходили онлайн. Всі 

інші предметні олімпіади пройшли в межах шкільного етапу. 

 

Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Зима 2022) 

 

Предмет Учень Клас Нагороди 

Фізика 

Мідловець Роман 10 Сертифікат учасника 

Берегей Станіслав 9 Сертифікат учасника 

Стефаник Дар`я 9 Диплом III ступеня 

Загачевська Інна 7 Сертифікат учасника 

Височанська Анастасія 7 Сертифікат учасника 

Інформатика 

Струк Олександр 7 Диплом I ступеня 

Загачевська Інна 7 Сертифікат учасника 

Височанська Анастасія 7 Сертифікат учасника 

Олійник Анастасія 5 Диплом II ступеня 

Гурський Вадим 5 Сертифікат учасника 

Анацька Анна 5 Диплом II ступеня 

Марченко Валентина 5 Сертифікат учасника 

Соловйова Вікторія 5 Сертифікат учасника 

Гринюк Юрій 5 Сертифікат учасника 

Котик Оля 5 Диплом I ступеня 

Багрін Юрій 6 Сертифікат учасника 

Подакіна Марія 6 Сертифікат учасника 

Варбанець Михайло 6 Диплом III ступеня 

Мідловець Роман 10 Диплом III ступеня 

Ковтуненко Кирил 10 Диплом I ступеня 

Котик Юра 10 Диплом II ступеня 

Трищенко Оксана 10 Диплом I ступеня 

Математика 

Олійник Анастасія 5 Диплом III ступеня 

Гурський Вадим 5 Сертифікат учасника 

Марченко Валентина 5 Диплом II ступеня 

Костецька Надія 5 Сертифікат учасника 

Дукдук Артем 5 Сертифікат учасника 

Гринюк Юрій 5 Сертифікат учасника 

Котик Оля 5 Диплом I ступеня 

Берегей Маргарита 5 Сертифікат учасника 

Параскевич Валерія 7 Диплом I ступеня 

Мунтян Оксана 7 Сертифікат учасника 

Мідловець Надія 7 Диплом II ступеня 

Загачевська Інна 7 Сертифікат учасника 

Височанська Анастасія 7 Сертифікат учасника 

Котик Анастасія 7 Диплом III ступеня 
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Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Весна 2022) 

Предмет Учень Клас Нагороди 

Фізика 

Параскевич Валерія 7 Диплом I ступеня 

Струк Олександр 7 Сертифікат учасника 

Мунтян Оксана 7 Диплом III ступеня 

Мідловець Надія 7 Диплом II ступеня 

Загачевська Інна 7 Диплом I ступеня 

Мідловець Роман 10 Диплом II ступеня 

Ковтуненко Кирил 10 Диплом III ступеня 

Чергуца Нікіта 9 Диплом I ступеня 

Стефаник Дар`я 9 Диплом II ступеня 

Бурдіян Ігор 9 Диплом III ступеня 

Дурдук Марія 9 Диплом III ступеня 

Яворська Віра 11 Сертифікат учасника 

Чернявський Максим 11 Сертифікат учасника 

Математика 

Параскевич Валерія 7 Диплом I ступеня 

Струк Олександр 7 Диплом I ступеня 

Мунтян Оксана 7 Сертифікат учасника 

Мідловець Надія 7 Диплом I ступеня 

Загачевська Інна 7 Диплом I ступеня 

Марченко Валентина 5 Диплом II ступеня 

Соловйова Вікторія 5 Сертифікат учасника 

Костецька Надія 5 Сертифікат учасника 

Гринюк Юрій 5 Сертифікат учасника 

Інформатика 

Яхвак Денис 11 Сертифікат учасника 

Кузнєцова Олена 8 Диплом I ступеня 

Параскевич Валерія 7 Диплом III ступеня 

Струк Олександр 7 Сертифікат учасника 

Мунтян Оксана 7 Сертифікат учасника 

Мідловець Надія 7 Сертифікат учасника 

Загачевська Інна 7 Диплом III ступеня 

Марченко Олексій 7 Сертифікат учасника 

Могильницький Тимур 7 Сертифікат учасника 

Височанська Анастасія 7 Сертифікат учасника 

Багрін Юрій 6 Сертифікат учасника 

Дрегля Наташа 6 Сертифікат учасника 

Варбанець Михайло 6 Диплом I ступеня 

Гурський Вадим 5 Сертифікат учасника 

Соловйова Вікторія 5 Диплом II ступеня 

Костецька Надія 5 Сертифікат учасника 

Гринюк Юрій 5 Сертифікат учасника 

Берегей Маргарита 5 Сертифікат учасника 

Берегей Станіслав 9 Диплом III ступеня 

Чергуца Нікіта 9 Диплом III ступеня 

Стефаник Дар`я 9 Диплом III ступеня 

Бурдіян Ігор 9 Сертифікат учасника 

Андросов Андрій 9 Диплом III ступеня 

Мідловець Роман 10 Сертифікат учасника 

Коліщак Софія 10 Сертифікат учасника 
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Котик Юра 10 Диплом II ступеня 

Трищенко Оксана 10 Диплом III ступеня 

Біологія 

Дрегля Наталія 6 Сертифікат учасника 

Подакіна Марія 6 Сертифікат учасника 

Багрін Юрій 6 Диплом III ступеня 

Могильницький Тимур 7 Диплом I ступеня 

Марченко Олексій 7 Диплом I ступеня 

Параскевич Валерія 7 Диплом I ступеня 

Загачевська Інна 7 Диплом I ступеня 

Струк Олександр 7 Диплом III ступеня 

Мідловець Надія 7 Диплом II ступеня 

Леонова Ксенія 8 Диплом II ступеня 

Руденко Анна 8 Диплом II ступеня 

Чергуца Нікіта 9 Диплом II ступеня 

Стефаник Дар’я  9 Диплом I ступеня 

Коліщак Софія 10 Диплом I ступеня 

Мідловець Олександр 10 Диплом II ступеня 

Хімія 

Могильницький Тимур 7 Диплом I ступеня 

Загачевська Інна 7 Диплом II ступеня 

Параскевич Валерія 7 Диплом I ступеня 

Мідловець Надія 7 Диплом I ступеня 

Перчеклій Ксенія 7 Диплом I ступеня 

Струк Олександр 7 Диплом I ступеня 

Марченко Олексій 7 Диплом I ступеня 

Берегей Станіслав 9 Диплом III ступеня 

Бурдіян Ігор 9 Диплом III ступеня 

Стефаник Дар’я 9 Диплом I ступеня 

Мідловець Олександр 10 Диплом ІІІ ступеня 

Основи здоров'я Багрін Юрій 6 Диплом II ступеня 

Географія 

Олійникова Аріна 6 Сертифікат учасника 

Багрін Юрій 6 Диплом II ступеня 

Загачевська Інна 7 Сертифікат учасника 

Мідловець Надія 7 Сертифікат учасника 

Могильницький Тимур 7 Сертифікат учасника 

Чергуца Нікіта 9 Диплом III ступеня 

Берегей Станіслав 9 Диплом III ступеня 

Бурдіян Ігор 9 Сертифікат учасника 

Учні приймали участь в конкурсах з мови:  

1. Конкурс ім. Т. Г. Шевченка. Такі учні як Марченко В. (5 клас), Дрегля Н. (6 

клас), Марченко О. (7 клас), Романюк О. (8 клас), Мідловець Р. (10 клас), 

Козін К. (11 клас) показали найкращі результати, посіли призові місця.  

2.Конкурс ім. П. Яцика. На шкільному етапі конкурсу взяли участь 12 учнів 3 

– 11 класів. Оргкомітетом та журі визначено переможців:  

І місце –Марченко Валентина, 5 клас (вчитель Стефанюк Н. І.) 

Подакіна Марія, 6 клас (вчитель Стефанюк Н. І.) 

Параскевич Валерія, 7 клас (вчитель Домброва Л.П.) 

Романюк Олеся, 8 клас (вчитель Домброва К.В.) 

Стефаник Дар’я, 9 клас (вчитель Домброва Л.П.) 

Коліщак Софія, 10 клас (вчитель Домброва К.В.) 

Козін Костянтин, 11 клас (вчитель Домброва Л.П.) 

3. ХІІ Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» - прийняло 

участь 11 учнів 3-11 класів. 
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Педагогічна діяльність педагогічних працівників. 

Протягом року навчальний заклад було повністю забезпечено кадрами. 

Станом на 01.09.2021 року в навчальному закладі працювало 15 вчителів. 

Повну вищу освіту мають 12 вчителів, що становить 80 % від загальної 

кількості педпрацівників, 1 працівник не має педагогічної освіти, але 

отримує другу вищу педагогічну освіту В КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради». 3 вчителі (20%) мають неповну 

вищу освіту. У навчальному закладі працюють 4 вчителі (Лембас Г.В., 

Сазанська І.М., Леонов П.М., Домброва К.В.), яким присвоєно звання 

«Старший вчитель». Якісний склад педагогічних працівників: спеціаліст 

вищої категорії – 9(60%), спеціаліст ІІ категорії – 1(6%), спеціаліст – 5(33%). 
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Категорії вчителів

Вища категорія

Друга категорія

Спеціаліст 

 
Протягом 2021/2022 навчального року у закладі працювало 2 педагоги 

пенсійного віку, з якими в 2021 році продовжено строкову угоду на 3 роки. 

Вже пяۥть педагогів відносяться до категорії передпенсійного віку. На 

початок 2021/2022 навчального року звільнилася молода вчителька, педагог- 

організатор. Школі не вистачає молодих спеціалістів, але, на жаль, заробітна 

платня молодих вчителів низька, що змушує молодих людей покидати 

роботу та шукати більш вигідні пропозиції. В колектив прийшла нова 

людина, на посаду асистента вчителя, яка має вищу не педагогічну освіту та 

отримує другу вищу педагогічну освіту.  



Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів 

використовується можливість атестації педагогічних кадрів. В 2021/2022 

навчальному році пройшли атестацію 7 вчителів: 

Сазанська І.М, вчитель біології, на відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному 

званню «Старший вчитель». Вона пройшла атестацію і як директор школи; 

Гамар В.К., вчитель математики, на відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії»; 

Каретко Г.Г., вчитель початкових класів, на відповідність раніше 

встановленому 11 тарифному розряду; 

Леонова Л.В., вчитель початкових класів, на відповідність раніше 

встановленому 11 тарифному розряду; 

Леонова Л.В., вихователь ГПД, на встановлення 11 тарифного розряду. 

Вчителі самостійно розробляють календарно-тематичні плани відповідно до 

державних стандартів загальної середньої освіти, навчальних програм, 

освітньої програми. Під час розроблення календарно-тематичного плану 

враховуються особливості окремих класів, їхня профільність, спеціалізація 

тощо. За підсумками навчального року вчителі самостійно або спільно з 

колегами аналізують результативність календарно-тематичного планування, 

вносять необхідні корективи. У змісті календарно-тематичного планування 

присутні види роботи, спрямовані на оволодіння учнями ключовими 

компетентностями та спільними для них уміннями. Учителі самостійно 

визначають обсяг годин на вивчення навчальної теми, можутьзмінювати 

послідовність вивчення тем у календарно-тематичному плані. Учителі 

використовують види, форми і методи роботи, спрямовані на оволодіння 

учнями ключовими компетентностями. Вчителі розробляють або 

використовують інформаційні освітні ресурси для проведення навчальних 

занять або обов’язкових видів роботи для учнів, під час запровадження 

технологій дистанційного та змішаного навчання.  

У закладі освіти відбувається формування в учнів суспільних цінностей 

через зміст навчального матеріалу предметів (курсів). Під час проведення 

навчальних занять в учнів виховується почуття патріотизму, поваги до 

державної мови, законів України. Відбувається розвиток загальнолюдських 

цінностей, навичок співпраці та командної роботи. Педагогічні працівники 

сприяють розвиткові демократичних цінностей та громадянських 

компетентностей учнів. Особистим прикладом виховується в учнів 

толерантне ставлення та взаємоповагаміж учасниками освітнього процесу. 

Учителі володіють навичками використання комп’ютерних технологій в 

освітньому процесі, використовують у своїй роботі інформаційно-

комунікаційні технології, які сприяють оволодінню учнями ключовими 

компетенціями. Під час проведення навчальних занять використовуються 

можливості Інтернет-мережі, педагоги опановували інтернет-платформи 

Zoom, Google Classroom, ClassDojo, LearningApps.org, Padlet, користувалися 

можливостями Всеукраїнської школи онлайн, освітнього проєкту «На Урок», 

«Всеосвіта» при дистанційному навчанні. Педагогічні працівники постійно 

підвищують свій професійний рівень, використовуючи різноманітні форми 

підвищення кваліфікації, передачі педагогічного досвіду, а також самоосвіту. 

Цікавляться новими тенденціями у розвитку освіти. Отримані навички та 

https://mon.gov.ua/ua/tag/vseukrayinska-shkola-onlajn


компетентності застосовують у викладацькій діяльності. Систематично 

аналізують і оцінюють свою роботу з метою вдосконалення власної 

педагогічної майстерності. Вдосконалюють свої знання та навички взаємодії 

з дітьми з особливими освітніми потребами. Керівництвом здійснюється 

аналіз професійного розвитку педагогічних працівників. Педагогічні 

працівники впроваджують нові форми та методи роботи в педагогічній 

діяльності. Відбувається процес поширення та обміну педагогічним 

досвідом. 
 

Управління школою  

Школа має чітко сформульовану, зрозумілу та реалістичну стратегію 

розвитку. Стратегія визначає місію, візію та цілі діяльності закладу освіти, 

умови, які необхідні для їхнього досягнення, пріоритети та кроки, які 

керівництво та педагоги планують здійснити. Стратегію розвитку погоджено 

педагогічною радою та затверджено засновником, оприлюднено, вона 

доступна для батьків та інших зацікавлених осіб. Заклад освіти регулярно 

відстежує та збирає інформацію, необхідну для свого стратегічного розвитку 

(зміни в законодавстві, розвиток освітньої політики, соціально-економічних 

умов регіону, демографічних тенденцій, плани територіального розвитку 

громади тощо) і відображає їх у процесі коригування стратегії розвитку. 

Школа має чіткий і реалістичний річний план роботи. Здійснюється аналіз 

виконання плану за попередній навчальний рік. До його розроблення 

залучаються усі учасники освітнього процесу. Керівництво закладу освіти 

постійно вивчає потреби учнів та працівників закладу, готує і доводить до 

відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та 

відстежує їх реалізацію. Керівництво враховує, наскільки матеріально-

технічне та фінансове забезпечення сприяє або зменшує можливості для 

досягнення цілей, закладених у стратегії розвитку. Заклад освіти надає 

засновнику об’єктивну та актуальнуінформацію щодо своїх потреб. 

Керівництво школи систематично оцінює стан матеріально-технічних умов 

для навчання. Відповідно до стратегії розвитку та у співпраці із засновником 

заклад освіти підтримує такий стан матеріальних умов, який забезпечує 

доступ до освіти кожному учневі відповідно до його індивідуальних освітніх 

потреб. Керівництво закладу освіти сприяє створенню комфортного 

психологічного клімату та атмосфери довіри між учасниками освітнього 

процесу. Всі конфлікти в закладі освіти вирішуються конструктивно. 

Керівник створює умови для попередження конфліктів, а у разі їх 

виникнення сприяє їх вирішенню на рівні закладу. Управлінські рішення є 

обґрунтованими та прозорими, учасники освітнього процесу мають 

можливість впливати на ухвалення управлінських рішень. У закладі освіти 

створено інформаційний простір для забезпечення відкритості його 

діяльності. Створено та постійно підтримується офіційний вебсайт, який 

містить всю необхідну інформацію про діяльність закладу освіти. Заклад має 

власну сторінку у соціальній мережі Фейсбук. Інформація, що розміщується 

на сайті та в соціальній мережі, стосується усіх аспектів діяльності закладу 

освіти. Школа повною мірою забезпечена кваліфікованими педагогічними та 

іншими працівниками. Штат педагогічних працівників сформовано, вакансії 

заповнюються вчасно, усі педагогічні працівники працюють за фахом. 



Керівництво закладу освіти проводить кадрову політику з урахуванням 

освітньої програми. Заклад освіти застосовує та раціонально використовує 

засоби матеріального і морального заохочення. Керівництво сприяє 

підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, атестації, сприяє 

постійному професійному вдосконаленню педагогів. Мотивує педагогів до 

самоаналізу власної педагогічної діяльності. Керівництво закладу заохочує 

педагогічних працівників до розроблення різноманітних інформаційних 

освітніх ресурсів. Принцип людиноцентризму, а також дотримання прав 

учасників освітнього процесу закріплені в основних документах закладу 

освіти: статуті, освітній програмі, правилах поведінки, правилах 

внутрішнього розпорядку. Учасники освітнього процесу обізнані зі своїми 

правами та обов’язками, вважають їх справедливими та доречними. 

Керівництво закладу освіти вчасно реагує на порушення прав і обов’язків 

учасників освітнього процесу, приймає відповідні рішення та аналізує їх 

виконання. Керівництво закладу освіти відкрите до діалогу з учасниками 

освітнього процесу, постійно сприймає та враховує їхні пропозиції.  

У закладі освіти спостерігається ефективна співпраця та комунікація 

між керівником та його заступниками, іншими працівниками. Налагоджено 

канали комунікації керівництва з іншими учасниками освітнього процесу. 

Органи громадського самоврядування діють активно та ефективно, 

допомагають керівництву вирішувати проблеми школи та ухвалювати 

раціональні управлінські рішення. 

 

Виховна робота.  

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого 

неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної 

системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх 

батьків, відношення до держави, суспільства, своєї країни тощо. 

Можливість реалізації нових цілей виховання потребує відповідної його 

перебудови, впровадження сучасних виховних моделей, використання 

активних, цікавих форм і методів у виховному процесі. 

Виховна робота протягом 2021/2022 навчального року була спрямована 

на виконання завдань, поставлених Конвенцію про права дитини, Законом 

України «Про охорону дитинства», Законом України «Про освіту», Закон 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основними 

орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2017 року 

№344/2017), концепцією програми «Школа доброзичливого ставлення до 

дитини», Державною соціальною програмою «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, 

проєктом «Безпечна школа» (антибулінг), методичними рекомендаціями з 

деяких питань організації в закладах освіти виховної роботи. 

Для реалізації цієї діяльності в школі був розроблений план культурно-

масової роботи, який охопив всі напрямки виховання: патріотичне, правове, 

моральне, трудове, екологічне, превентивне та включає календарні, 

традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо зміцнення 

моральності та утвердження здорового способу життя. 



Пріоритетним у виховній роботі школи є: 

 реалізація особистісно – орієнтованого підходу в освітньому процесі; 

 збереження морального та фізичного здоров'я підростаючого покоління; 

 виховання патріотизму, громадських якостей особистості; 

 забезпечення педагогічних умов для соціалізації здобувачів освіти, 

виховання в них життєвої компетентності; 

 виховання громадянина України; 

 формування особистості учня, його світогляду, розвитку його здібностей і 

обдарувань; 

 формування здорового способу життя; 

 виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури; 

 виховання поваги до вчителів, старших, батьків; 

 формування згуртованого та працездатного учнівського колективу. 

Основною метою у вихованні учнів у 2021/2022 навчальному році є 

продовження формування і розвиток свідомої особистості з громадською 

позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного 

змінити на краще своє життя і життя своєї країни. 

Основні завдання виховного процесу нашого начального закладу:  

Виховувати дитину як громадянина країни, патріота, національно 

свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати 

самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях. 

Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, 

розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів. 

Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації 

громадянського виховання. 

Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та 

розвиток ї х життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів 

соціального та благодійного напрямків.  

Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів. 

Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють 

формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості. 

Розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого 

життєвого шляху. 

Виховна робота в 2021/2022 навчальному році була направлена на 

створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з 

вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного 

світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, 

сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому 

виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі 

професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на 

виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, 

негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського 

самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та 

громадськими організаціями. 

Педагогічний колектив створює сприятливі умови для поліпшення рівня 

виховного процесу, плідно працює над виховною проблемою «Створення 

відповідних умов для формування і розвитку високоінтелектуальної свідомої 



особистості з громадянською позицією на засадах національно-патріотичного 

виховання». 

Виховна робота в школі здійснюється за такими орієнтирами:  

 ціннісне ставлення до себе; 

 ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; 

 ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

 ціннісне ставлення до праці; 

 ціннісне ставлення до природи; 

 ціннісне ставлення до культури та мистецтва. 

В межах цих орієнтирів проводяться шкільні свята і виховні заходи. 

Виховну роботу здійснювали на створення сприятливих умов для 

всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування 

демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - 

етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на 

усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду 

духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на 

виховання любові до рідної землі, на осмислення самовизначення у виборі 

професії. У виховній роботі використовували різноманітні за формою та 

змістом заходи: 

- години спілкування; 

- класні збори; 

- конкурси; 

- трудові десанти; 

- конкурси; 

- усні журнали; 

- вікторини; 

- інтелектуальні ігри; 

- спартакіади; 

- уроки-памяті: 

- акції, тощо. 

Були проведені такі загальношкільні заходи: 

 свято Першого дзвоника; 

 інтелектуально-спортивний турнір до Олімпійського тижня; 

 година спілкування під гаслом «Ми прагнемо миру»; 

 історичний усний журнал «Немеркнуче світло людьких душ»; 

 Загальношкільна учнівська конференція «Мій лідерський стартап»- 

вибори Голови учнівського самоврядування. 

 святкування Дня працівників освіти; 

 День самоврядування; 

 свято «Посвята в козачата»; 

 документальна панорама пам’яті. «У їхніх серцях жила Україна» до 

святкування Дня Гідності та Свободи. 

 Урок пам'яті Дня жертв Голодомору. Свіча пам’яті (до Дня жертв 

Голодомору); 

 свято до Дня Збройних Сил України; 

 театрально-музична інсценізація до Дня святого Миколая; 



 новорічно-розважальна програма «Новорічні вітання» (1-4 класи), 

новорічні вечорниці (5-11 класи) 

 загальношкільне свято до Дня Соборності України «Свято єдності 

українського народу»; 

 День пам’яті героїв під Крутами «Квіти у полі, там, де Крути…»; 

 Вечір зустрічі шкільних друзів (онлайн-відеролик); 

 Реквієм Небесній Сотні «Пам'ять єднає» (дистанційний формат); 

 привітання «Жінка — берегиня роду людського», присвяченого 

Міжнародному жіночому дню (дистанційний формат); 

 історичний годинник до Дня Примирення, Дня Європи (дистанційний 

формат); 

 День вишиванки (дистанційний формат) 

 свято Останнього дзвоника (дистанційний формат); 

 випускний «Моя мрія – моє майбутнє» (дистанційний формат). 

З метою поширення правових знань, підвищення рівня правової освіти, 

профілактичної та превентивної роботи, а також забезпечення повноцінного 

розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування 

фізичних здібностей особистості у 2021/2022 навчальному році було 

проведено такі заходи з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій: 

 Тематична виставка у шкільній бібліотеці «Спорт для всіх» до Дня 

фізичної культури та спорту (5-11 класи, бібліотекар). 

 Змагання «Веселі старти» до Дня фізичної культури та спорту (1-11 

класи, вчитель фізичної культури, вчителі початкових класів). 

 Урок здоровʹя «Молодь обирає здоровʹя» (7 клас, вчитель основ здоровʹя). 

 Тренінгове заняття «Викресли булінг» (класні керівники). 

 Тренінгове заняття «Разом проти булінгу» до Всеукраїнського тижня з 

протидії боулінгу (педагог-організатор). 

 Гра-вікторина «Ми – пішоходи» в рамках місячника «Увага! Діти на 

дорозі!» (початкові класи). 

 Вікторина «Безпека руху пішоходів» в рамках Місячника безпеки руху 

(класні керівники 1-11 класів). 

 Виховні години «Стоп булінг», «Насильство в сім’ї та як його уникнути» 

(класні керівники). 

 Виховна година «Ми – роду козацького діти, землі української цвіт» 

(класні керівники). 

 Акція «Лист захиснику» (класні керівники). 

 Інтерактивна виховна година до Дня української писемності та мови 

«Мова – ДНК нації» (вчителі української мови). 

 Всеукраїнський радіодиктант до Дня української писемності та мови (5-

11 класи, вчителі української мови та літератури, педагог-організатор). 

 Робота з QR-кодами для підготовки до ЗНО (Домброва Л.П.). 

 Акція «Добро починається з тебе» в рамках тижня доброти 5-11класи, 

педагог-організатор). 

 Години спілкування «Планета толерантності»; «Ми – толерантні» «Що 

таке толерантність» (класні керівники). 



 Бесіда «Геть паління! Ми – здорове покоління!» до Міжнародного дня 

відмови від паління (5-11 класи, класні керівники). 

 Година спілкування «Ми проти насильства. А ти?» (класні керівники); 

 Інформаційний дайджест «Безпека в інтернеті» та «#stop_sexing» до 

Європейського дня захисту дітей від насильства (5-11 класи, класні 

керівники). 

 Інформаційний дайджест «Стоп насильству» в рамках Акції «16 днів 

проти насильства» (класні керівники, педагог-організатор). 

 Урок-здоров’я «Не будь байдужим» до Всесвітнього Дня боротьби зі 

СНІДом та в рамках Акції «16 днів проти насильства» (Іванюк О.М.). 

 Виставка у шкільній бібліотеці «Наші права» до Міжнародного Дня права 

(5-11 класи, бібліотекар). 

 Всеукраїнський урок – турнір «Закон – мій друг» (9-11 класи, вчитель 

правознавства, педагог-організатор). 

 Година спілкування «Права та обовʹязки» (5 клас, класний керівник 5 

класу, педагог-організатор). 

 Година спілкування «Стоп булінг» класний керівник 8 класу, педагог-

організатор). 

 Засідання членів УС «Академічна доброчесність» (педагог-організатор). 

 Бесіда «Гігієна школяра» (класні керівники). 

 Тренінг «Торгівля людьми. Подбай про власну безпеку» (класні 

керівники). 

 Заходи до Дня безпечного Інтернету (5-11 класи, вчитель інформатики). 

 Єдиний урок з медіаграмотності (класні керівники). 

 ознайомлення учнів школи «Як поводити себе під час воєнних дій» 

https://osvitoria.media/opinions/yak-povodytysy (класні керівники). 

 відеопрезентації «Дії під час повітряної тривоги». «Вибухонебезпечні 

предмети» (класні керівники). 
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ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС,  

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
Нова ситуація змусила освітян шукати оперативні рішення, як 

організовувати освітній процес дітям у місцях їх постійного проживання та 

місцях евакуації. З 14 березня заклади освіти відновили в умовах воєнного 

стану навчання після двотижневих канікул, зокрема – у дистанційному 

форматі.  

В умовах воєнного стану освітні, навчальні програми та навчальний 

план було рекомендовано виконувати, ущільнюючи навчальний матеріал, 

організовуючи самостійну навчальну діяльність учнів, додаткові консультації 

з використанням технологій дистанційного навчання. Це визначено наказом 

МОН від 01.04.2022 року №290 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального 

року». 

Під час війни школа стає осередком, який дає змогу дітям отримувати не 

лише знання, але й психологічну підтримку, не втрачати відчуття 

приналежності до спільноти. Тому надзвичайно важливо гнучко підходити до 

організації роботи школи та налаштовувати освітній процес так, щоб він був 

комфортним і нетравмівним для дітей та педагогів. Найбільш оптимальна та 

безпечна форма організації освітнього процесу в умовах воєнного стану — 

дистанційна. 

Під час воєнного стану з 14.03.2021 р. по 31.05.2022 року виховна 

робота проводилась за окремим планом, включаючи зміст, форми роботи, 

прийомів залучення учнів до діяльності і спілкування, визначені річним 

планом роботи школи 2021/2022 навчальний рік. Для організації заходів було 

створено Classroom, групу у Viber. Результати роботи публікувалися на 

сторінці школи Facebook групи, сайті школи. Завдяки сервісу для спілкування 

ZOOM учні та вчителі мали змогу вести онлайн-бесіди в режимі реального часу 

з комп’ютера або мобільного пристрою, учні класу могли показувати свої 

екрани, дивитись і працювати разом. Ці платформи дають педагогу-

організатору, класному керівникові потужний інструмент для мотивації та 

спілкування з учнями на відстані у безпечному середовищі.  

Шляхами реалізації виховної роботи на період воєнного стану є: 

 застосування інтерактивних інноваційних методів у проведенні виховних 

заходів з використанням інформаційних технологій; 

 формування загальнокультурних та національних цінностей в учнів; 

 активізація пізнавальної діяльності учнів через організацію перегляду 

презентацій, інформдайджестів на сайті школи, заочних екскурсій по рідному 

краю та Україні, участь у тематичних вікторинах, конкурсах тощо; 

 продовження роботи з розвитку патріотичної активності вихованців через 

різні інноваційні форми виховної роботи; 

 удосконалення технології виховної роботи шляхом самоосвіти та участі у 

заходов з підвищення педагогічної кваліфікації, участі у тематичних 

вебінарах. 

Методи роботи з учнями добиралися відповідно до віку дітей та їхніх 

інтересів. Перевагу надавала проблемним, пошуковим, творчим методам 

роботи. В умовах війни бесіда або діалог кращі за інструкції чи розповіді, а 

творче завдання — за вправи.  

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-okremih-pitan-zavershennya-20212022-navchalnogo-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-okremih-pitan-zavershennya-20212022-navchalnogo-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-okremih-pitan-zavershennya-20212022-navchalnogo-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-okremih-pitan-zavershennya-20212022-navchalnogo-roku
https://osvitoria.media/tag/2019-2020-navchalnyj-rik/
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=uk


Головною метою сучасної загальної освіти в Україні є виховання 

свідомого громадянина, всесторонньо розвиненої особистості, здатної до 

життєдіяльності в полікультурному соціумі. Згідно з основними потребами 

сьогодення, школа XXІ століття – це передусім відкрита виховна система, 

спрямована на виховання дитини як суб'єкта особистісного життя й успіху, 

оволодіння учнем життєвою компетентністю Перед працівниками освіти 

постало надскладне завдання – забезпечити виконання навчальної програми 

на відстані, обравши відповідні освітні платформи. Перед класними 

керівниками – завдання за допомогою інструментів дистанційного навчання 

систематично: 

 здійснювати моніторинг переміщення учнів; 

 підвищити культуру поведінки вихованця в соціальних мережах, 

месенджерах;  

 формувати навички патріотичної культури;  

 виховувати стійку систему глибоких морально-духовних цінностей в 

сучасних реаліях. 

А як же виховна робота? Адже виховна робота – це той аспект 

формування учнівської особистості, який просто не можна відкласти на 

потім. Навіть воєнний стан не може стати перепоною для формування 

правильних цінностей та всебічного розвивитку учнів. Класні керівники 

чудово знають нюанси організації виховної роботи. Вони, по-перше, мають 

викликати зацікавленість з боку учнів, по-друге, мотивацію та їхню увагу. А 

формат дистанційного навчання додав нових форм роботи: організація 

активу класу дистанційно, використання соцмереж для виховної роботи, 

виховна година в онлайн-режимі, і звичайно, налагодження контакту вчитель 

– учень – батьки.  

У дистанційній роботі найважливішими є оперативне інформування та 

безпосередньо сам процес виховної роботи.  

Налагодження первинної комунікації між учнями, батьками та вчителями, 

оперативне інформування щодо динамічних змін, оголошення від адміністрації 

закладу освіти найоптимальніше здійснювати засобами служби миттєвих 

повідомлень, соціальні мережі. Для таких цілей використовувався сайт закладу 

освіти. 

При організації дистанційної виховної роботи, а саме вибору сервісів, 

підбору засобів комунікації, заклад освіти  орієнтується на технічні можливості: 

не тільки власні, але й можливості учнів та вчителів.  

Освітня спільнота Facebook - центр виховної роботи, яку підтримують тему 

виховної роботи. Школа стала її членом та створила свою спільноту. 

Із початком дистанційного навчання і учні, і вчителі заглибились у освітній 

процес. 

Щодня педагоги роблять усе, щоб донести до дітей навчальний матеріал, 

а учні – вчасно засвоїти його і здати необхідні роботи. Проте виховна робота 

– це той аспект формування учнівської особистості, який не терпить 

відкладання. Навіть в умовах воєнного часу. 

Класні керівники широко використовували нлайн-бесіди. Для тих, хто звик 

спілкуватися в чатах, в oнлайн-групах педагогів/батьків/учнів в телеграм, 

Viber проводилися тематичні онлайн-бесіди: «Вплив зайнятості на зниження 

рівня тривоги й емоційного стану», «Вплив засобів масової інформації на 



психіку дітей», «Поради щодо зберігання спокою», «Перебування в 

соцмережах під час воєнного стану: фейки та перевірка фактів», «Як не 

перетворити дім на пастку для батьків та дітей – корисні поради», 

«Рекомендації для учасників освітнього процесу щодо заходів безпеки під 

час тривоги», «Як важливо навчитися опановувати себе та керувати своїми 

емоціями» та інші. 

Проводилися онсультування (індивідуальне, групове) ─ невід'ємна 

складова виховної роботи (онлайн режим, Вайбер, телефонний режим, 

листування електронною поштою та інші). 

Були запропоновані дітям для організації змістовного дозвілля 

позаурочний час: 

1.Читання цікавих книжок та журналів. 

2.Огляд дитячої літератури на каналі YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=mdH7KbUgj5o 
Наші виховні задачі: 

 Розвивати учня відповідно до його інтересів і нахилів. 

 Духовно збагачувати. 

 Навчити відповідати за вчинки, знати права та обов’язки. 

 Бути патріотом. 

 Постійно самовдосконалюватись. 

 Вести здоровий спосіб життя. 

Отже, використання освітніх платформ сприяє активізації освітньої 

діяльності учнів, підвищенню мотивації до навчання, сприяє розвитку 

логічного мислення і пам’яті. Використання у виховних заходах інструментів 

дистанційної освіти дозволяє формувати пізнавальний інтерес, інформаційну 

культуру, забезпечити високий рівень наочності, а виховний процес взаємодії 

між учнями та вчителем зробити ефективним. 

Опрацьовано алгоритм взаємодії класного керівника щодо організації 

дистанційної виховної роботи з учнями на період воєнного стану. 

Шляхами реалізації виховної роботи на період воєнного стану є: 

- застосування інтерактивних інноваційних методів у проведенні виховних 

заходів з використанням інформаційних технологій; 

- формування загальнокультурних та національних цінностей в учнів; 

- активізація пізнавальної діяльності учнів через організацію перегляду 

презентацій, інформдайджестів в мережі ітернет, класруму, заочних 

екскурсій по рідному краю та Україні, участь у тематичних вікторинах, 

конкурсах тощо; 

- продовження роботи з розвитку громадської активності вихованців через 

різні інноваційні форми виховної роботи; 

- удосконалення технології виховної роботи шляхом самоосвіти та участі у 

заходах з підвищення педагогічної кваліфікації, участі у тематичних 

вебінарах. 

Хочеться відмітити різні форми участі вихованців у обговореннях: відео, 

презентації, буктрейлери, фото та жваве коментування цікавих тем, роботу 

над індивідуальними патріотичними проєктами. 

Завдання класного керівника – не просто навчити, дати знання з певного 

предмета, забезпечити виконання навчальної програми, а заспокоїти, 

порадити, дати життєві орієнтири. 

https://www.youtube.com/watch?v=mdH7KbUgj5o


Неможливо переоцінити всеосяжний вплив виховання на формування 

цілісної гармонійної особистості, адже всі ми, такі різні й неповторні, 

навчаємося, мислимо, працюємо, спілкуємося, творимо. Результати нашої 

роботи не вимірюються в кілограмах чи кілометрах, навіть, на перший 

погляд, не дуже помітні, проте саме вони мають вирішальний вплив на 

духовно-моральний розвиток особистості й суспільства, спираючись на вічні 

цінності – Істину, Добро і Красу. 

Організація роботи щодо формування здорового способу життя в умовах 

дистанційного навчання: дитячі руханки, зорові фізхвилинки, валеохвилинки 

для школярів середньої та старшої школи, неодмінно додають яскравості, а 

головне – користі роботі вдома. Особливо вони стали у пригоді вчителю, 

класному керівникові, педагогу-організаторові, який працює з учнями 

середньої школи, старшої школи. 

 

Шляхами реалізації виховної роботи на період воєнного стану є: 

 застосування інтерактивних інноваційних методів у проведенні виховних 

заходів з використанням інформаційних технологій; 

 формування загальнокультурних та національних цінностей в учнів; 

 активізація пізнавальної діяльності учнів через організацію перегляду 

презентацій, інформдайджестів на сайті школи, заочних екскурсій по рідному 

краю та Україні, участь у тематичних вікторинах, конкурсах тощо; 

 продовження роботи з розвитку соціальної активності вихованців через 

різні інноваційні форми виховної роботи; 

 удосконалення технології виховної роботи шляхом самоосвіти та участі у 

заходах з підвищення педагогічної кваліфікації на період карантину, участі у 

тематичних вебінарах. 

Таким чином учні не лише навчалися в дистанційному форматі, а й 

включилися у виховний процес воєнного часу. Вони включилися у 

волонтерську роботу, писали листи захисникам, малювали малюнки. У 

форматі відеоконференцій, які організовували класні керівники, проводилися 

різні бесіди, відеопрезентації, були учасниками таких заходів як «Уроки 

медіаграмотності», «8 Березня», «День Європи», «День української 

вишиванки», «День матері», «Останній дзвінок». Були створені відеоролики 

на основі цих матеріалів та виставлені на сайті школи і у рупі Facebook. 

Значну увагу приділяли роботі Ради профілактики правопорушень, 

профілактиці булінгу у шкільному середовищі та роботі з попередження 

випадків торгівлі людьми. Питання з профілактичної роботи з попередження 

правопорушень та злочинів серед учнів розглядалися: на нарадах при 

директорові, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників, на 

засіданнях Ради школи.  

Особливу увагу приділяли роботі з попередження шкільного булінгу. 

Дуже небезпечним та поширеним стало явище цькування в українських 

школах. За даними соціологічних опитувань 25% школярів зазнавали 

цькувань,67 % дітей були жертвами, кривдниками або свідками булінгу, 48 % 

дітей нікому не розповіли про пережите. 

Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання 

дітей. З учнями школи, схильними до девіантної поведінки та пропусків 



навчальних занять без поважних причин, проводиться планомірна робота 

щодо охоплення їх навчанням та позаурочною діяльністю. 

Приділялася увага роботі з попередження наркоманії, алкоголізму, 

боротьбі з тютюнопалінням серед неповнолітніх. З метою профілактики та 

пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом, 

відповідно до річного плану роботи проводилися тематичні заходи: 

відеолекторій «Вся неправда про ВІЛ/СНІД: розвінчуємо популярні міфи», 

виставка малюнків приурочена Міжнародному дню боротьби зі СНІДом, 

урок-здоров’я «Не будь байдужим» до Всесвітнього Дня боротьби зі 

СНІДом, бесіди «Ураження ВІЛ: результат чи початок життєвої кризи?». У 

школі розроблено наскрізну систему бесід та тематичних годин з морально-

правового виховання. Під час виховних годин класні керівники 

застосовували активні методи роботи, використовували методику 

колективної творчої діяльності. 

 Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення 

особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління 

шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування. У І 

семестрі у школі пройшли вибори Ради лідерів, складений план роботи, 

визначені завдання і цілі. Модель учнівського самоврядування нашої школи 

має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану 

за наслідками діяльність. Робота самоврядування налагоджена таким чином, 

що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові). На засіданнях Ради 

учнівського самоврядування обговорюються всі питання життя закладу, 

підготовка до заходів, підсумки їх проведення. Силами активу учнівського 

самоврядування повністю забезпечуються такі напрямки роботи школи, як 

організація та проведення перегляду шкільного кінозалу, загальношкільних 

свят, виставок, ярмарок. Протягом 2021-2022 навчального року учнівським 

самоврядуванням проведено роботу із залученням учнів до активного 

громадського життя закладу, виявленням і розвитком у них здібностей до 

різних видів позаурочної діяльності. Серед них: Вибори Ради лідерів, День 

учнівського самоврядування, шкільний ярмарок, організація перерв здоров'я, 

Різдвяні колядки, рейд-перевірка дотримання карантинних вимог, акції 

«Допожи ЗСУ». «Малюнок Захиснику».  

Одним із головних питань виховної діяльності є попередження дитячого 

травматизму. Головною метою державної політики у сфері профілактики 

дитячого травматизму є забезпечення умов реалізації конституційного права 

кожного громадянина на охорону життя та здоров'я, підвищення рівня 

безпеки життєдіяльності населення, особливо дітей, як передумови сталого 

соціально-економічного розвитку країни. Проблеми поліпшення умов 

навчання учасників освітнього процесу, попередження їх травматизму 

стають надалі все більш актуальними і широко обговорюються на 

загальнодержавному та місцевому рівнях. Протягом року значна увага 

приділялась заходам з попередження дитячого травматизму: єдиний урок з 

Правил дорожнього руху та техніки безпеки під час освітнього процесу, 

бесіди-інструктажі з попередження дитячого травматизму, збереження життя 

і здоров'я учнів на канікули, під час дистанційного навчання, обговорення 

правил поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період «Обережно! 



Ожеледиця!», бесіди: «Дотримання правил протипожежної безпеки», бесіди: 

«Причини ДТП»,  

Усю виховну роботу нашого закладу спрямовано на те, щоб допомогти 

дітям розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, 

порозумітися між собою, пізнати один одного краще. Плануємо всім 

педагогічним колективом продовжити роботу в усіх напрямках у наступному 

навчальному році. 

В закладі в поточному навяальному році працювали гуртки, які охопили 

85% учнів.  

Гурток «Юний столяр» 

Основними напрямками роботи гуртка є закріплення, збагачення та 

поглиблення знань, набутих дітьми у процесі навчання, розширення 

загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, 

мистецтва, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та 

нахилів. Основною метою діяльності - вміння працювати з деревиною. 

Гурток проводив виставку своїх робіт, виконаних своїми руками. Гуртківці 

вчилися різним прийомам роботи столярним інструментам. Підготовка 

«Юних столярів» побудована за принципами «від простого до складного» та 

«від загального до корисного». В гуртку займалось 15 учнів. Було 

виготовлено багато корисних виробів, наприклад, шкатулки, підставка під 

мобільний телефон, серветниці, підставка під гарячий посуд, ваза для печива. 

Гурток «Влучний стрілок» працював з метою військово-патріотичного  

виховання підростаючого покоління, зацікавленості у вивченні предмета 

«Захист України», розвитку навичок правильної стрільби з пневматичної 

гвинтівки, ознайомлення з правилами поведінки в тирі, техніки безпеки, 

підготовки учнів до готовності в майбутньому  стати на захисниками своєї 

Батьківщини. Програма гуртка спрямована на формування уміння 

аналізувати небезпечні ситуації, знаходити небезпечні шляхи їх уникнення та 

подолання. Були проведені змагання по стрільбі з пневматичної гвинтівки, де 

учні показали непогані результати, були проведені змагання до Дня Збройних 

Сил України. 

Гурток «Футбол» мав на меті формування фізичного і духовного 

розвитку особистості, здатної творчо адаптуватися до життя; зміцнення 

здоров’я дітей та підвищення їх фізичної підготовленості засобами футболу. 

Під час роботи в умовах воєнного стану, а також умов, пов’язаних з 

поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 на території України, робота 

здійснювалася шляхом проведення дистанційного навчання з використанням 

інтернет сервісів :You-Tube-канали, платформа ZOOM, VIBER. 

Адміністрацією закладу спільно зі вчителем як керівника гуртка для 

створення єдиного освітнього простору було організовано інформування 

здобувачів освіти і батьків вихованців про умови опрацювання навчального 

матеріалу шляхом розміщення відповідної інформації на платформі ZOOM, 

VIBER або індивідуальних консультацій в період дистанційного навчання 

.Для реалізації завдань навчальних програм з позашкільної освіти керівником 

було розроблено систему роботи з вихованцями всіх вікових груп відповідно 

до їх навантаження. 

А так як спортивна робота в школі і робота гуртка часто пересікаються, 

тому у школі створено план роботи фізично-оздоровчих заходів і спортивно-



масової роботи, який є складовою частиною річного плану роботи. Цим 

планом передбачено спортивно-масові і фізкультурно-оздоровчі заходи на 

рівнях класу, участь в районних змаганнях та спортивно-оздоровчих заходах.  

На шкільному рівні проводяться масові спортивно-оздоровчі захоли: 

Дні Здоров’я, рухливі ігри, конкурси з елементами спортивних ігор 

(«Веселі старти», «Тиждень фізичної культури», «Олімпійський тиждень» та 

інші). 

Змагання з масових видів спорту: футбол, баскетбол, волейбол, міні-

футбол, шахи та шашки. 

Також проводяться спартакіади з таких видів спорту: футбол, баскетбол, 

волейбол, міні - футбол; шахи та шашки, легка атлетика та Веселі старти, 

«Козацькі розваги», присвячені Дню Захисника Вітчизни. 

Всі спортивні заходи проводяться в спортивній кімнаті та на 

спортивному майданчику. 

Мета хореографічного гуртка у закладі - сприяти естетичному 

вихованню і фізичному розвиткові молодого покоління. 

 Завданням програми - дати учням базову та спеціальну хореографічну 

підготовку, виявити та розвинути нахили дітей і задовольнити їхню потребу 

в руховій активності; розвинути почуття ритму, хореографічну виразність, 

координацію рухів і на цій основі виховувати художній смак, уміння 

повноцінно сприймати мистецтво танцю. Також розвивати здобуті навички 

та вміння, удосконалювати техніку танцю та пластичність. Навчальну 

програму і план освітнього процесу за рік виконано. 

У гуртку були задіяні 55 учнів з 1-го по 10-ий клас. Діти виконували 

колективно-порядкові вправи як організаційний компонент для подальшого 

засвоєння танцювальної лексики та вміння орієнтуватися в залі, а згодом і на 

сцені. 

Протягом року було вивчено 9 хореографічних постановок естрадно-

спортивного, сучасного та народного жанрів. Танцювальний гурток бере 

активну участь у житті КЗ «Кошрська ЗОШ І-ІІІ ступенів». Брали участь у 

концертах до Нового року в школі та у сільському клубі.  

У другому семестрі брали участь у традиційному заході до Дня 

Соборності України «Свято єдності українського народу». 

У травні був запланований звітний концерт, але через воєнний стан в 

країні був відмінений.  

З 31-го січня і до кінця навчального року, заняття проводились 

дистанційно. Учні отримували відео з різними стилями танців і вправи , які 

самостійно повторювали і вивчали вдома. 

За звітний період: виконана навчальна програма в повному обсязі. Досягнута 

навчальна та виховна мета. 

На останньому занятті були підбиті підсумки, діти пригадали, що вивчали за 

рік, повторили вивчений матеріал, побачили свої досягнення. 

Використовуючи дистанційні платформи та соціальні мережі, забезпечуємо 

діяльність учнівського самоврядування, проведення конкурсів та інших 

заходів дистанційно, що спонукає опануванню дітьми новими навичками, 

формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, 

моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина 

України. 



 

Протягом року реалізовувалися завдання:  

- спрямовування підлітків на роботу над собою, на здійснення намірів 

щодо розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції; 

- формування навичок співпраці в команді; 

- стимулювання соціальної активності та ініціативи; 

- формування творчості, креативності;  

- значна увага приділялася мотиваційному аспекту.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці школи протягом року 

були задіяні в освітньому процесі. 

Виховна робота в 2021/2022 навчальному році була направлена на 

створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з 

вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного 

світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, 

сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому 

виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі 

професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на 

виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, 

негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського 

самоврядування, співпрацю з батьками. 

Отже, фактично всі вихованці закладу освіти протягом періоду воєнного 

стану були задіяні у виховному процесі, мали і виконували певні доручення, 

залучались до різноманітних видів роботи. Діяльність класних колективів та 

вчителів також можна визнати результативною. Вважаємо, що на даному 

етапі вже сформувалися стилі взаємин між усіма учасниками освітнього 

процесу, започаткувалися певні традиції, відбувся розвиток шкільного 

колективу. Виховна система стабільно функціонує й працює в заданому 

режимі. Одним із пріоритетів залишиться організація дистанційного 

навчання. Тому ми вже зараз, спільно з батьками, налагоджуємо комунікацію 

щодо реалізації нових форм і методів дистанційної роботи. 

Використовуючи дистанційні платформи та соціальні мережі 

забезпечувалася діяльність учнівського самоврядування, проведення  

конкурсів та інших заходів дистанційно, що спонукаєло опануванню дітьми 

новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної 

патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду 

справжнього громадянина України. 

На часі сьогодення виховна робота - формування громадянина України – 

носія цінностей та загальнолюдських надбань,національно – патріотичне 

виховання молоді на засадах загальнолюдських,полікультурних, 

громадянських цінностей, формування гармонійно розвиненої і національно 

свідомої особистості,здатної до саморозвитку,наділеної глибокою 

громадянською відповідальністю,високими духовними якостями,родинними 

і патріотичними почуттями. 
 


