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Закінчився 2017-2018 навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести 

підсумки роботи колективу школи протягом року. 

 Мокрокалигірська ЗОШ І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Мокрокалигірської 

сільської ради  Катеринопільського району Черкаської області. Управління школою 

здійснюються відділом освіти, культури, охорони здоров’я,  молоді та спорту 

Мокрокалигірської сільської ради, якому делеговані відповідні повноваження. 

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1984 р., земельна ділянка має площу 2 га. 

     Рівний доступ до якісної  освіти забезпечується багатьма факторами. Насамперед – 

це рівень кваліфікації учителів, рівень матеріально-технічної бази, забезпеченість 

кабінетами, обладнанням для лабораторних і практичних робіт, наявністю 

підручників, різних засобів навчання, тощо.    

      Тому у 2017-2018 навчальному році діяльність педагогічного колективу школи 

була спрямована на подальше розв’язання питань удосконалення навчально-

виховного процесу, підвищення якості навчання і виховання учнів відповідно до 

Закону України „Про освіту”,  Закону „Про загальну середню освіту”,  Державних  

стандартів початкової та базової середньої освіти. 

    На  виконання  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  28.01.2005 р.  № 

55  «Про запровадження  звітування  керівників дошкільних, загальноосвітніх  та  

професійно - технічних навчальних закладів», керуючись  примірним положенням  

про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх   та  професійно  -  

технічних  навчальних  закладів   про  свою   діяльність   перед  педагогічним  

колективом  та  громадськістю,  затвердженого   наказом  Міністерства    освіти  і  

науки  України    від  23  березня  2005  року  № 178  та     з  метою подальшого    

утвердження    відкритої   і  демократичної   державно  -  громадської   системи  

управління  освітою, поєднання  державного   та  громадського   контролю  за   

прозорістю    прийняття   і  виконання   управлінських   рішень, 

запровадження  колегіальної етики   управлінської діяльності  в  навчальних    

закладах.   

          Як директор школи, у   своїй  діяльності протягом  звітного періоду, я 

керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу керівника 

загальноосвітнього  навчального закладу. 
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        Адміністрація та педагогічний колектив Мокрокалигірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у своїй діяльності керуються: 

1. Законами України: 

- «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ; 

- « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV; 

-  «Про мови …..» від 28.10.1989 р. №8312-11; 

-  «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР; 

2. Указами Президента України: 

- «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. № 489/95; 

- «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від         

20.03.2008 р. №244/2008. 

3. Постановами Кабінету Міністрів України: 

- «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. 

№462; 

- «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти» від 23.11.2011 р. №1392; 

- «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» 

від 27.08.2010 р. N 778. 

- Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602 

4. Постановою Головного державного санітарного лікаря України  від  

14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил  і норм 

5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу». 

5. Наказами Міністерства освіти і науки України 

- «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 

07.04.2005 р. №204; 

- «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень 

учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48; 

- «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників» від 06.10.2010 р. №930; 

- «Про затвердження  Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 р. №305; 

- «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522; 

- «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти 

України» від 03.05.1999 р. №127; 

- «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх 

навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139; 

 

Переліком навчальних програм,  рекомендованих Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту для використання в початкових класах і основній  

школі у загальноосвітніх навчальних закладах:  



  

6. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 

- для 1-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 № 572 із 

змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 

№ 460;  

- для 5-7-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОН молодьспорту 

України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 

№ 664) із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;  

- для 8-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від  03. 04. 2012 

№ 409, зі змінами. 

- Для 10-11-х класів- за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів,затвердженими наказом МОН від 27.08.2010 №834, зі 

змінами. 

- Листа МОН України від 07.06.2017р. №1/9-315 «Про структуру 2017-2018 

навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» 

7. Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання. 

8. Іншими актами законодавства в галузі освіти  у тому числі місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

9. Організація навчально – виховного процесу.  

Уся навчально – виховна робота в школі організована згідно 

 − річного плану роботи школи; 

 − перспективного плану роботи школи;  

− планів виховної роботи класних керівників;  

− плану роботи бібліотеки;  

− планів  роботи міжшкільних методичних комісій; 

− планів гурткової роботи з учнями; 

 − календарно – тематичного планування вчителів – предметників;  

 Діяльність роботи школи будується на принципах доступності,  гуманізму, 

демократизму, незалежно від громадських, політичних і релігійних об’єднань, 

рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей,  таланту, 

всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, 

традиціями, диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого 

характеру навчання, гнучкості і прогностичності,  єдності і наступності, 

безперервності і різноманітності.  
Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу: 

 -   Статут школи 

 -  Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами 

трудового колективу;   

 - Колективний трудовий договір між адміністацією школи та 

профспілковим комітетом. 

   У  2017– 2018  навчальному році   педагогічний  колектив школи  працював   

над  єдиною  навчально-методичною проблемою „Особистісно орієнтований 

підхід до формування та розвитку ключових компетентностей школярів»   

                       



І. Організація навчально-виховного процесу 

  
     Протягом 2017-2018 навчального року в Мокрокалигірській школі навчалося 214 

учнів, 2 учні навчалися за індивідуальною формою навчання працювало 24 

педагогічних працівники. Середня наповнюваність класів 19 учнів, на одного вчителя 

припадає 9 учнів. 

 Пільговий контингент школярів: 

діти – інваліди – 6 учнів, неповних сімей (діти – напівсироти) – 10 учнів, діти під 

опікою – 6 учнів, ДБСТ – 5 учнів, багатодітні сім'ї – 45 учнів, діти батьки яких 

перебували або перебувають в зоні АТО – 14 учнів, СЖО – 5 учнів.         

 Школа є базовою для учнів із сіл Мокра Калигірка, Суха Калигірка, Єлизаветка. Учні 

першого класу навчаються на базі ДНЗ «Ромашка». 

  На постійному контролі керівника школи знаходиться питання охоплення дітей 

шкільного віку навчанням. Списки дітей віком від 6 до 18 років та дітей 5 річного 

віку складаються відповідно до вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного 

віку, затверджуються виконкомом сільської ради. Мікрорайони школи наказом по 

школі закріплені за педагогічними працівниками, які контролюють відвідування 

дітьми занять та своєчасне охоплення їх навчанням.  У школі є підтверджуючі 

документи про  дітей, які змінили місце навчання та про випускників школи.  

У школі питання своєчасного здобуття дітьми загальної середньої освіти постійно 

аналізується на нарадах при директору, батьківських зборах, узагальнюється в 

наказах та рішеннями педрад. Директор школи, педагогічні працівники проводять 

серед жителів сіл, батьків учнів  роз‘яснювальну роботу щодо виконання вимог 

законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку 

дітей і підлітків шкільного віку. 
           Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2017-2018 н. р. 

 

Навчальний рік К-ть 

учнів 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

Якісний 

показник 

2017-2018    167 14 47 89 17 38 % 

 

                                 Результати ДПА в 4 класі 

                                                          

№ 

 

к-ть 

учнів 

предмет Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 
Середній 

рівень 
Початковий 

рівень 
Якісний 

показник 

1. 24 Укр. мова та 

читання 
  4   6    14       -  42% 

2. 24 математика   6    6    12       -  50% 



                          

                                     Результати ДПА в 9 класі 

 

                                    Результати ДПА в 11 класі 

 

ІІ. Профільне навчання та допрофільна підготовка школярів. 

Одним із шляхів поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної 

до самореалізації в умовах сучасного суспільства є впровадження профільного 

навчання у старшій школі. 

За характером взаємодії суб’єктів профільного навчання впроваджуються 

такі форми його організації:  

      - профільні класи 10; 11. 

- класи з поглибленим вивченням предметів  8; 9. 

- спецкурси в 10-11 класах; 

- предметні гуртки в 5-9 класах  

Школа працює за профілем – українська філологія. 

Профільні та поглиблені предмети викладають фахівці. Перед вибором 

профілю проводиться анкетування учнів, батьків, врахування кадрового 

потенціалу і матеріальної бази школи.  

№ 

 

к-ть 

учнів 

предмет Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 
Середній 

рівень 
Початковий 

рівень 
Якісний 

показник 

 1. 20 Укр. мова .   6    6    5       3  60% 

 2. 20 математика   2    8    9       1  50% 

 3. 20 Історія   4    9    7        -  65% 

№ 

 

к-ть 

учнів 

предмет Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 
Середній 

рівень 
Початковий 

рівень 
Якісний 

показник 

 1. 12. Укр.мова і літер 1 7 3       1  66,7% 

 2. 5 математика - 2 3       -  40% 

 3. 10 історія - 5 5       -  50% 

  4. 3 географія - 1 2         -   33,4% 

  5. 1 хімія - - 1         -   - 

  6. 1 англійська - - 1         -   - 

  7.      4 біологія        1         -         3         -  25% 



 

           Допрофільна підготовка. Поглиблене вивчення української мови 

 

 

                                Профільне вивчення української мови: 

 

 

ІІІ.     Робота щодо розвитку творчих здібностей учнів 

 З метою створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу 

громадян, пошуку, підтримки, стимулювання інтелектуально і творчо 

обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному 

суспільстві, розв’язання її нагальних проблем в школі організовано роботу з 

обдарованими школярами. 

Навчальним закладом проведено певну роботу, основою якої стало вивчення 

реального стану потенційних можливостей обдарованих дітей, прогнозування 

потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому визначено пріоритети у цьому 

аспекті діяльності навчального закладу, створено чітку систему роботи з 

названою категорією учнів, здійснюється пошук, відбір, творчий розвиток 

обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, 

спорту, створюються сприятливі умови для реалізації потенційних можливостей 

дітей. 

Шкільний банк даних містить відомості про 87 обдарованих дітей. 

Питання обдарованості весь час перебуває на контролі  адміністрації школи: 

розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директору, 

оперативно-методичних нарадах. Проведені методичні заходи для вчителів щодо 

навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року: семінари 

”Організаційно-методичні засади науково-дослідної роботи”, «Психолого-

педагогічна підтримка інтелектуального потенціалу обдарованості», психолого-

педагогічний семінар «Організація роботи з обдарованими учнями». На 

засіданнях предметних МК були обговоренні питання роботи із здібними та 

обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та 

творчих змагань та конкурсів.  

№пп Навчальні роки Кількість 

груп 

клас 

 

Кількість 

дітей 

Якісний 

показник 

 

1 2017-2018 1 9 20 53% 

2 2017-2018 1 8 20 32% 

№пп Навчальні роки Кількість 

груп 

класи Кількість  

дітей 

Якісний 

показник 

1 2017-2018 1 10 12 55% 

2 2017-2018 2  11 12 50% 



  На нарадах при директору розглядаються підсумки участі учнів школи в 

олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах. Практичним психологом 

проводиться діагностика і моніторинг розвитку здібностей учнів та оновлюється 

база даних обдарованості. 

У системі роботи з обдарованими школярами визначені такі важливі 

моменти: 

 створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та 

обдарованої дитини;  

 профільність та допрофільна підготовка, оптимальна варіативна частина 

робочого навчального плану, науково-матеріальна база, цільова система 

позакласної роботи; 

 співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі; 

 висока ефективність уроку в школі; 

 запровадження нових педагогічних та інформаційних технологій; 

 співпраця з батьками, громадськістю; 

 постійний психологічний супровід розвитку креативності; 

 індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами; 

 стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією 

категорією школярів; 

 ефективне управління процесом на моніторингово-рейтинговій основі. 

Організація навчально-виховного процесу в школі спрямована не на 

максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх 

здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної 

діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і 

знаходять шляхи її вирішення. При цьому учителі намагаються створити умови 

для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити 

оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі 

результати. Приклади формування різних видів обдарованості наведені в 

таблиці.  
 

Види обдарованості Приклади формування 

Інтелектуальна обдарованість - інтелектуальні конкурси; 

- олімпіади; 

- інноваційні технології навчання на уроках; 

- індивідуальні консультації; 

- самоосвіта; 

-поглиблене та профільне вивчення української мови; 

- робота спецкурсів за вибором та факультативів тощо. 

Художньо-технічна 

обдарованість 
-гуртки «Технічна творчість» та «Декоративно-вжиткове мистецтво», 

«Вокальний», «Креслення»; 

- співробітництво з БДЮТ. 

Краєзнавча обдарованість -гуртки «Родинне краєзнавство» та «Юний дослідник», «Музеєзнавство»; 



Комунікативна обдарованість -шкільна система самоврядування; 

- загальношкільні лінійки; 

- загальношкільні заходи. 

Спортивна 

обдарованість 

- спортивні секції та гуртки; 

 

  

Робота колективу школи, проведена за планом виявлення та підтримки 

талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності 

та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати: 

- учениця 6 класу Пелешок Софія зайняла ІІІ місце у ІІ етапі Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка; 

- учениця 7 класу Берещанська Вікторія  зайняла ІІІ місце у ІІ етапі 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка; 

- учениця 9 класу Онищенко Вікторія  зайняла І місце у ІІ етапі Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка; 

- учениця 4 класу Крутогуз Дарина  зайняла ІІІ місце у ІІ етапі Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 

- учениця 9 класу Онищенко Вікторія  зайняла ІІ місце у ІІ етапі Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 

- учениця 6 класу Пелешок Софія  зайняла ІІІ місце у ІІ етапі Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 

- учениця 7 класу Поліщук Юлія  зайняла ІІІ місце у ІІ етапі Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 

-  учениця 9 класу Онищенко Вікторія дипломом ІІІ ступеня за участь у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури; 

-  Учень 11 класу Мар’ян Ілля дипломом ІІ ступеня за участь у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання; 

-  Учень 9 класу Загоруй Святослав дипломом ІІІ ступеня за участь у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання; 

- учениця 9 класу Латанська Вікторія  зайняла ІІ місце в районних змаганнях із 

настільного тенісу серед дівчат; 

- учениця 8 класу Куценко Юлія  зайняла ІІІ місце в районних змаганнях з легкої 

атлетики вид програми: біг 200 м; 

- учень 9 класу Поцелуйко Валентин зайняв ІІІ місце в районних змаганнях 

легкої атлетики вид програми: біг 1500 м; 

- учень 11 класу Олійник Дмитро зайняв ІІІ місце в районних змаганнях з легкої 

атлетики вид програми: стрибки у довжину з розбігу; 

- учень 9 класу Поцелуйко Валентин зайняв ІІ місце в районних змаганнях із 

настільного тенісу серед юнаків; 

- команда Мокрокалигірської ЗОШ І-ІІІ ступенів  зайняла ІІ місце в районних 

змаганнях з настільного тенісу. В складі команди: Поцелуйко Валентин, 

Загоруй Святослав, Латанська Вікторія; 



- команда Мокрокалигірської ЗОШ І-ІІІ ступенів  зайняла ІІ місце в районних 

змаганнях з баскетболу серед дівчат. В складі команди: Олійник Альона, 

Вольніцька Лілія, Гончаренко Наталія, Латанська Вікторія, Товтин 

Валентина, Куценко Юлія, Поліщук Ольга, Дзюба Юлія; 

- команда Мокрокалигірської ЗОШ І-ІІІ ступенів  зайняла ІІ місце в районних 

змаганнях з футболу серед дівчат. В складі команди: Олійник Альона, 

Вольніцька Лілія, Гончаренко Наталія, Латанська Вікторія, Товтин 

Валентина, Куценко Юлія, Середа Вікторія, Дзюба Юлія, Дрозд Ольга, Дячук 

Сніжана, Постой Крістіна, Аронська Аміна, Ішімова Юлія; 

- команда Мокрокалигірської ЗОШ І-ІІІ ступенів  зайняла ІІІ місце в районних 

змаганнях з баскетболу серед хлопців. В складі команди: Антонов Данило, 

Бабенко Артем, Загоруй Святослав, Мар’ян Ілля, Нечай Юрій, Онищенко 

Сергій, Поліщук Василь, Поцелуйко Валентин, Собко Віталій, Чоповенко 

Василь; 

- команда Мокрокалигірської ЗОШ І-ІІІ ступенів зайняла ІІІ місце в районних 

змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед хлопчиків 

середньої вікової групи сезону 2017-2018 року. В складі команди: 

Вербівський Станіслав, Гніденко Святослав, Дробот Артем, Поліщук 

Ярослав, Чічов Вадим, Чічов Валентин, Суботін Артем, Олейнік Іван; 

- команда Мокрокалигірської ЗОШ І-ІІІ ступенів  зайняла ІІ місце в районних 

змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед хлопчиків 

наймолодшої вікової групи сезону 2017-2018 року. В складі команди: Дробот 

Максим, Романцевич Віталій, Нуржанов Олександр, Куценко Руслан, 

Онищенко Олексій, Лазаренко Максим, Максимчук Максим, Трохименко 

Максим; 

- команда Мокрокалигірської ЗОШ І-ІІІ ступенів  зайняла ІІ місце в районних 

змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед дівчаток старшої 

вікової групи сезону 2017-2018 року. В складі команди: Дрозд Ольга, Івченко 

Тетяна, ПостойКрістіна, Берещанська Вікторія, Поліщук Юлія, Руденко Юлія, 

Прокопенко Юлія, Дзюба Юлія, Коваленко Мар’яна, Гресько Олександра 

За результатами Всеукраїнських олімпіад «Олімпус-2018»: 

- в номінації українська література: диплом учасника одержали – 15 учнів; 

диплом лауреата та книгу в нагороду одержали – 8 учнів(Волик А.(5клас), 

Драга Є. (5клас), Нуржанов О. (5клас), Собко Ю. (6клас), Берещанська В. 

(7клас), Поліщук Ю. (7клас), Куценко Ю. (8 клас), Губський В. (8 клас), 

Яцентюк Л. (8 клас). 

 - в номінації українська мова: диплом учасника одержали – 14 учнів. 

 - в номінації історія: диплом учасника одержали – 5 учнів;   

- в номінації біологія: диплом учасника одержали – 4 учні;   

- в номінації математика: диплом учасника одержали – 6 учнів;   

- в номінації  фізика: диплом учасника одержали – 2 учні; диплом лауреата та 

книгу в нагороду одержали – 2 учні (3 місце) (Берещанська В. (7клас), Поліщук 

Ю. (7клас),). 

- в номінації хімія: диплом учасника одержали – 3 учні. 

За результатами Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» 

Участь  у конкурсі брали 30 учнів 7- 11 класів. Грамотами нагороджено: 

Берещанську В. (7клас) -127,5 бали; Дробота А. (7клас)- 127,5 бали; Поліщук 

Ю. (7клас) – 121,25 бали. 



IV. Методична робота 

У 2017-2018н.р. методична робота в  Мокрокалигірській загальноосвітній  

школі здійснювалась відповідно до  Законів  України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти України, Концепції 

загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими 

нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2017-

2018н.р., на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, 

діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, 

загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх 

професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу. 

    Виконуючи Положення і рекомендації, викладені в нормативних 

документах, та згідно річного плану роботи школи, наказу №5  від 01.09.2017 р. 

по школі «Про структуру та організацію методичної роботи  в 2017-2018 н.р.», 

враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, 

професійний рівень, матеріальну базу школи, методична робота здійснювалась 

через колективну, групову, індивідуальну форми роботи. 

    Проблема над якою працює педколектив школи в 2017-2018 н.р.-  –

“Особистісно зорієнтоване підхід до формування та розвитку 

компетентностей школярів”.  Робота над проблемою активізувала форми 

методичної підготовки кожного вчителя, посилилась увага до виховної та 

розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. 

    Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному 

методичному кабінету.  

 
В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок шкільних методичних 

комісій, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, фахові 

журнали, газети, методична література, матеріали для роботи над проблемою 

школи, зібрані кращі розробки уроків учителів – предметників. 

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома 

напрямками: 

 -   накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення 

умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу; 

 -   створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах 

школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМК та методичної 

ради школи; 

 -  забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, 

факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо. 



         З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися 

на курсах підвищення кваліфікації, проводилось індивідуальне консультування 

педагогів. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування 

педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних 

заходів. Протягом навчального року проходили стажування молоді спеціалісти 

(Школа молодого вчителя), було організовано роботу шкільної атестаційної 

комісії, ради методичного кабінету. 

                      
Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою 

та методичними матеріалами про роботу вчителів школи. 

    З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 

керівництва методичною роботою  в школі була створена методична рада, до 

складу якої ввійшли  заступник директора школи з навчально-виховної роботи 

Берещанська О.М., керівники шкільних методичних комісій, психолог, 

досвідчені вчителі школи.  Протягом року на засіданнях методичної ради 

обговорювалися такі питання: 

-Затвердження плану проведення  предметних тижнів у 2017-2018 н.р. 

- Обговорення шкільних навчальних програм з базових дисциплін, підручників, 

рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів. 

- Організація роботи «Школи молодого вчителя». 

- Робота з обдарованими дітьми. 

- Роль методичних комісій у розвитку творчості вчителів та учнів, підвищенні 

якості навчання. 

  Розглядались поточні питання: результати контрольних робіт, виконання 

навчальних програм, ведення шкільної документації, оцінювання навчальних 

досягнень учнів та інше. 

  З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної 

колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в 

школі працюють 2 методичні комісії: 

- МШМК вчителів природничо-математичного циклу(керівник Захарченко 

Т.В.); 

- МШМК класних керівників (керівник Фаренюк В.М.); 

- Психолого-педагогічний семінар (керівник Гірніченко О.І.); 

- Школа молодого вчителя (Берещанська О.М.) 

        Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які 

обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів. 

Щороку проводяться предметні декади і тематичні тижні під гаслом 

«Проблемна тема школи в дії», де педагоги й учні удосконалювали знання з 

навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-

виховного процесу. 



 Усі засідання методичних комісій мають відповідну структуру, де 

обговорюють, проводять, аналізують: 

- результати навчально-виховної роботи; 

- динаміку зростання (спаду) успішності учнів; 

- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички 

читання; 

- діяльність членів МШМК щодо розвитку творчого потенціалу учнів, 

залучення їх до різних видів позаурочної діяльності; 

- аналіз стану викладання предметів; 

- стан виконання навчальних планів і програм; 

- використання інтерактивних технологій, їх ефективність; 

- стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості; 

- робота факультативів, гуртків; 

- стан позакласної роботи вчителів з предметів; 

- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів; 

- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах; 

- аналіз роботи за рік та перспективне планування. 

    На кожному засіданні МШМК вчителі  знайомляться з новинками науково-

методичної та науково-педагогічної літератури. 

     Систематично проводиться  внутрішкільна методична робота з питань: 

1.Самоосвіта вчителів. 

                       
2. Атестація і творчі звіти педагогів. 

                      
3. Курсова перепідготовка; 

 

 

 

 

 

 



4. Семінари- практикуми. 

 
5. Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків; 

6. Участь у роботі предметних тижнів та нарад. 

       
7. Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових 

дисциплін. 

8. Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками 

уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи вчителів. 

                      
      Усі  засідання методичних комісій проводились згідно з планом роботи. До 

засідань готувались педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, 

відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням. Робота 

методичних комісій була спрямована  на удосконалення методичної підготовки, 

фахової майстерності вчителя, удосконалення  методики проведення уроку. 

Були проведені заплановані засідання методичних комісій, на яких 

обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, 

предметних тижнів, проведення контрольних зрізів знань, схвалення завдань 

для державної підсумкової атестації), так і науково- методичні питання. 



Кожний педагог старався працювати по-сучасному, впроваджувати і розвивати 

проблему, над якою працював. 

Всі члени МШМК старалися втілювати принцип: професіоналізм педагога -

джерело розвитку сучасної освіти. Працювали спільно, у взаєморозумінні, 

завдяки чому зробили багато, виявили високий рівень професіоналізму. Вони 

забезпечили досить високий рівень засвоєння базового стандарту освіти. 

        Методична комісія вчителів природничо-математичного циклу у 2017-2018 

навчальному році працювала над темою «Компетентнісний підхід до 

навчання при викладанні предметів природничо-математичного циклу». 
        Протягом навчального року було проведено у формі круглого столу, 

обміну досвідом, педагогічні майстерні 5 засідань та 2 семінари (1-й в 

Мокрокалигірській ЗОШ; 2-й в Ярошівській ЗОШ). Всі вчителі провели 

відкриті уроки, підготували доповіді (згідно з планом роботи МШМК 

природничо-математичного циклу), провели позакласні виховні заходи з 

предмету, предметні тижні. 

       Семінари-практикуми проводились в обох школах, були присвячені таким 

темам: 

- Розвиток креативного мислення учнів на уроках математики та 

інформатики. (Відкриті уроки провели Гринь М.І. та Берещанський В.Ю., брали 

участь в семінарі вчителі Ярошівської школи Табачківська О.П., Габрієлян І.В. 

та Самойленко Г.Б., а також всі вчителі Мокрокалигірської школи); 

- Формування спеціальних предметних компетентностей з метою 

виховання особистості учня здатного до саморозвитку. (Брали участь всі 

вчителі Ярошівської школи та Захарченко Т.В. і Юрченко Т.О. з 

Мокрокалигірської школи. Відкриті уроки провели Бурлай Л.М. та бінарний 

урок Іваницька Н.А. та Табачківська О.П.. Відкритий виховний захід 

«Природничо-математичний марафон» за участю 8-11 класів). 

      Вчителі працювали згідно оновлених програм. Готували дітей до участі і І 

та ІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад та Всеукраїнському 

фізичному конкурсі «Левеня 2018». 

       Одним із методів вивчення природничих наук є експеримент. Але не 

завжди матеріально - технічне обладнання кабінетів  хімії  і фізики дозволяє 

виконати  передбачені програмою демонстраційні експерименти і практичні 

роботи. 

       Атестація вчителів була проведена в квітні (згідно графіка). Вчителі 

підтвердили кваліфікаційні категорії (Кривоніщенко В.Г. – вища кваліфікаційна 

категорія, Габрієлян І.В. – І кваліфікаційна категорія, Берещанська О.М. – ІІ 

кваліфікаційна категорія). 

      Систематично проводилась робота з пропаганди серед учнів і батьків 

здорового способу життя. 

          Виховний процес динамічно розвивається. Йому властива потреба в 

оновленні, у постійній відповідності вимогам часу, суспільним потребам, 

запитам особистості. Саме тому класні керівники школи працювали над темою 

«Виховання високоморального підростаючого покоління, формування 

громадянина з демократичним світоглядом, головною особливістю якого 

повинна бути орієнтація на загальнолюдські цінності». 

     До складу  міжшкільної методичної комісії  входять 22  класних керівники  

шкіл. З них 20 мають повну вищу освіту, два середню спеціальну.                    



Серед них чотири  вчителі з кваліфікаційною категорією старший вчитель, 

один вчитель методист, два вчителі   з вищою кваліфікаційною категорією, 

10 вчителів -спеціаліст першої категорії, три вчителі кваліфікаційна категорія 

– спеціаліст, дев’ятий розряд – два вчителі. 

    Аналізуючи роботу  міжшкільної методичної комісії класних керівників 

можна зробити висновок про те, що класні керівники підвищують свою фахову 

майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями, є активними 

учасниками   різноманітних конкурсів:   КВК , фестивалях та змаганнях:  

Мистецький фестиваль «Віват, таланти» , гри Сокіл –Джура  «Козацькі 

мандри»,  до  дня захисту дітей  фестиваль «Мистецький вулик», інтернет - 

конференціях.  Класними керівниками   проводяться  відкриті виховні години. 

Виховні години    цікаві та пізнавальні, що дають  змогу вчителям  

продемонструвати свої форми і методи роботи з дітьми. 

     Класні керівники активно долучаються з учнями до проведення 

загальношкільних тижнів, місячників національно-патріотичного, правового, 

екологічного виховання.  

       Протягом 2017-2018 навчального року проводилися   засідання 

міжшкільної методичної комісії та  одне педагогічне читання на тему 

«Впевненими кроками назустріч до взаємодії: педагоги-батьки-діти» 

        Протягом  навчального року класні керівники проводять відкриті виховні 

години та обмінюються  досвідом роботи.  

Проведені  виховні години класними керівниками Ярошівської  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

1. Відкрита виховна година у 8 класі «Свята Покрово України, дай нам, щоб 

ми були щасливі…» (класний керівник Притула І. С.) 

2.  Відкрита виховна година у початковій школі «Вічна краса моєї України» 

(класовод Ступак Г. І. та вихователь ГПД Ткаченко Т. О.) 

3.  Відкрита виховна година у 5-6 класах «Український ярмарок» (класні 

керівники Табачківська О. П., Іваницька Н. А.)  

4.   Відкрита виховна година у 7 класі «Візьму я в руки хліб духмяний…» 

(класний керівник Сердюк О. О.)  

5.  Відкрита виховна година у 11 класі «Милосердя в кожному серці»   

(класний керівник Габрієлян І. В.)  

6.   Відкрита виховна година у 3 класі «Подарунки від Миколая» (класовод 

Зелена Г. Я.) 

7.   Відкрита виховна година у 9 класі «З добра починається людина» (класний 

керівник Зелена В. М.) 

8.  Відкрита виховна година у 4 класі «Моя сім’я – мій оберіг» (класовод 

Синяк Р. Б.) 

9.  Відкрита виховна година у 1 класі «Прощавай, Букварику» (класовод 

Галета М. В.) 

10. Відкрита виховна година у 10 класі  «Вишиванка – символ України, 

дзеркало народної душі» (класний керівник Кривоніщенко Н. М.) 

Проведені  відкриті виховні години класних керівників 

Мокрокалигірської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 1.  Відкрита виховна година у 5 класі « Посвята в козачата» класний керівник 

Захарченко Т.В.   



2.  Відкрита виховна година у 3 класі « Хай оживає істина стара : людина 

починається з добра» класовод Гірніченко Н.М. 

3.  Відкрита виховна година у 7 класі « В здоровому тілі, здоровий дух» 

класний керівник Шуміленко Н.А.  

4.  Відкрита виховна година у 4 класі « Андріївські вечорниці» класовод 4 

класу Гайшук А.О.  

5.  Позакласний виховний захід  в початковій ланці на тему « Друзі з біди 

виручать завжди»  Дідук Л.Т.  

 6.  Відкрита виховна година у 8 класі «Пам’яті Героїв Крут» класний керівник  

Берещанський В.Ю. 

7.  Відкрита виховна година у 10 класі « Герої Небесної Сотні» класний 

керівник Поліщук С.С. 

8.   Відкрита виховна година у 1класі « Прощавай букварику» класовод   

Ілєйко О.І. 

9.  Відкрита виховна година у 2 класі « Калина – серце України» класовод 

Школьна О.М. 

10.  Відкрита виховна година у 11 класі « Родинна родина – від батька до 

сина» класний керівник Крутогуз А.А. 

11. Відкрита виховна година у 6 класі «Світле свято Великдень» класний 

керівник  Гірніченко О.І. 

Згідно з річним планом  протягом року проведено предметні декади, тижні. 

Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили різноманітні 

позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні 

проведено тижні української мови і літератури, тиждень правових знань, 

тиждень історії, іноземної мови, математики, географії і біології, декада 

математики, інформатики,  місячник довкілля, рік здорового способу життя, 

протягом року щомісяця, щотижня проводяться змагання, естафети, спортивні 

ігри з усіма учнями школи відповідно до вікових категорій. Під час тижнів, 

декад, місячників проводились відкриті уроки та виховні заходи. 

   З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі 

проводиться спеціальна методична робота, яка спонукає кожного вчителя до 

підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів 

педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим 

учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, 

забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до 

пошуку. 

   Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної 

складової навчального плану було організовано факультативні заняття з 

української мови та літератури, народознавства. Організовано роботу гуртків, до 

участі в яких залучено майже 55% школярів. На заняттях учні поглиблено 

опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували олімпіадні 

завдання, розвивали творчі здібності, брали участь у різних конкурсах, 

олімпіадах та змаганнях. 

Протягом навчального року  активно працюють: 

-  постійно діючі психолого - педагогічні семінари (психолог Гірніченко О.І..)  

- педагогічні читання  

- педагогічні конференції 



    Одним із напрямків методичної роботи школи була організація занять з 

різними категоріями педагогічних працівників. 

      Протягом року працювала «Школа молодого вчителя» (керівник 

Берещанська О.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі-

наставники Гринь М.І. вчитель математики; Гірніченко Н.М. вчитель початкових 

класів; Ілєйко О.І. вчитель початкових класів), завдання якої – надання 

необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання 

свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення 

сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. 

Проведено співбесіди з молодими вчителями ( Берещанським В.Ю. –вчитель 

інформатики; Дзерин О.С. – педагог-організатор; Гайшук А.О. – вчитель 

початкових класів) про планування навчального матеріалу, вивчення 

нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного уроку, 

управління процесом навчання на уроці. Було організовано взаємовідвідування 

уроків молодих вчителів та наставників. 

        У 2017-2018 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях з членами 

школи молодого вчителя: 

• Робота з обдарованими учнями; 

• Форми роботи з батьками. 

• Мотиви поганої поведінки учнів. 

• Сучасні освітні технології в навчальний процес. 

• Форми проведення перевірки навчальних досягнень учнів. 

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка 

здійснювалась у 2017-2018 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі  

вчителі: Гайшук А.О., Вижимова О.С., Підгірний П.Г., Гірніченко Н.М. 

Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за 

індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. 

Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних 

матеріалів на засіданні  міжшкільних методичних  комісіях. 

       Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2017-2018 н.р. згідно з 

перспективним планом та  була організована і проводилась відповідно до нового 

Типового положення про атестацію педпрацівників.  До атестаційної комісії 

було надано три заяви від педпрацівників школи: один вчитель звернувся із 

заявами про підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєння педагогічного звання «Старший учитель», один педагог 

подав заяву на встановлення кваліфікаційної категорії  «Спеціаліст другої 

категорії», і один педагог звернувся із заявою про підтвердження на 

відповідність займаній посаді. Всі ці педпрацівники пройшли курсову 

перепідготовку і успішно склали атестацію. 

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом 

відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі 

провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії 

школи, вчителі МШМК. 

Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднуються 

з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як одній із форм 

індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року 

працює над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема 

обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, 



рекомендацій управління освіти. Підвищення рівня методичної роботи 

позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу з окремих предметів. 

В основному план методичної роботи за навчальний рік виконано. Однак, 

більше потрібно було працювати над удосконаленням уроків, як основної форми 

роботи. Усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів, 

зобов’язувати всіх вчителів використовувати ІКТ в навчально-виховному 

процесі, систематично удосконалювати форми методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

 

V.      Виховна робота 

      Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, 

педагогічний колектив Мокрокалигірської загальноосвітньої школи 

орієнтується на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме 

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію 

громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», 

«Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України» та нормативно-правові акти. 

Для їх реалізації у школі був розроблений план виховної роботи 

навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани 

охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, 

художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають в 

себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи 

щодо втілення національної програми «Діти України», Програми, затвердженої 

Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. роки, Комплексної програми 

профілактики злочинності і бездоглядності, Програми профілактики ВІЛ-

інфекцій, заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового 

способу життя. 

У основу планування виховної роботи покладено творчий розвиток 

особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, 

оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками 

громадянина України. 

Виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована 

проблемній темі школи: «Створення умов для формування соціальної 

компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, 

інтелектуального та фізичного потенціалу учня». 

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи 

протягом 2017-2018 навчального року здійснювалися за основними 

напрямками: 

 ціннісне ставлення особистості до себе; 

 ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей; 

 ціннісне ставлення особистості до праці; 

 ціннісне ставлення особистості до природи;  

 ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва;  



 ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

 

 
 

У основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, 

незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання 

загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, 

фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації 

змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання. 

Протягом 2017-2018 навчального року в школі були проведені такі 

заходи: 

 Свято Першого дзвоника (Фаренюк В.М., Дзерин О.С.); 

 Свято до Дня учителя «Учителю! «Вклоняємось доземно перед 

великим іменем твоїм!»            ( Фаренюк В.М., Дзерин О.С., Дідук Л.Т) ; 

 Спортивно-патріотичні змагання до Дня українського козацтва  в 5 

класі «Посвята в козачата» (Захарченко Т.В.); 

 Загальношкільний захід  для учнів 9 11-х класів «Нумо, хлопці!» 

(Фаренюк В.В); 

 Виховний захід у 7 класі «День української писемності та мови» 

(Шуміленко Н.А.). 

 Виховний захід у 4 класі « Андріївські вечорниці» ( Гайшук А.О.) 

 Уроки пам’яті «З присвятою замордованим голодом…» (до Дня 

пам’яті жертв Голодомору в Україні) (класні керівники 5-11 класів); 

 Тиждень пам’яті «День слави і скорботи» (Фаренюк В.М., Дзерин 

О.С.); 

 Інформаційні хвилинки «14 грудня – День вшанування учасників 

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС» (класні керівники 1-11 класів); 

 Конкурс дитячого малюнка на асфальті до Міжнародного дня миру на 

тему: «Миру в Україні –бути!»  ( класні керівники 1-4 класів); 

 Конкурс малюнків «Пожежна безпека очима дітей» (.); 

 Конкурс-виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів « 

Свято квітів» ( класні керівники 1-11 класів); 

 

 Виставка конкурс новорічних малюнків  «Зима красуня» ( класні 

керівники 1-4 класів); 

 

 Проведення акцій: «Допоможи солдату- захисти Батьківщину» 

(допомога учасникам АТО збір коштів для придбання ліків та продуктів 

харчування). 

 Місячник «Увага! Діти на дорозі» (Вижимова О.С.); 



 Тематичні виховні години: до Дня Соборності України «Україна – 

соборна держава» (Класні керівники 1-11 класів); 

  до Дня пам’яті героїв Крут «Крути – символ українського 

патріотизму» (Берещанський В.Ю); 

  «Людина починається з добра» (Гірніченко Н.М)  ; 

  до Великодня «Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень» 

(Гірніченко О.І);   

 до Дня Європи «Україна – держава європейська» (класні керівники 5-

11 класів); 

 Загальношкільний захід до Дня Героїв Небесної сотні з (Поліщук С.С., 

класний керівник 10 класів); 

 Виховний захід «Книга – наш найкращий друг» (Жолобіцька С.В. 

бібліотекар); 

 Загальношкільний захід з нагоди Міжнародного жіночого дня «Я 

вдячний Богові за маму» (Фаренюк В.М., Дзерин О.С класні керівники 1-4 

класів ); 

 Загальношкільний захід з нагоди Дня народження Т. Г. «Шевченко – 

наш. Він для усіх століть…» (Карбівнича А.С., Шуміленко Н.А.); 

 Виховний захід «Українські вечорниці» (Гайшук А.О.); 

 Родинний захід в 11 класі на тему « Родина родина – від батька до 

сина» ( Крутогуз А.А.) 

 Родинний захід в 2 класі на тему « Калина - серце України» ( Школьна 

О.М.)  

 Загальношкільний захід до Дня пам’яті та примирення та Дня 

перемоги над нацизмом «Вони заповіли нам жити» (Фаренюк В.М., Дзерин 

О.С., Фаренюк В.В.); 

 Загальношкільний захід до Дня добровольця «Вони для нас виборють 

життя» (Фаренюк В.М., Дзерин О.С.); 

 Загальношкільний захід до Дня вишиванки  та Дня Європи «А над 

світом українським вишиванка квітне» (Фаренюк В.М., Дзерин О.С.); 

 

 свято Останнього дзвоника (Дзерин О.С, Фаренюк В.М.); 

 тижні безпеки життєдіяльності в період осінніх, зимових, весняних і 

літніх канікул. 

Учні школи брали участь у районних заходах ,та заходах які проводила 

Мокрокалигірська ОТГ: 

 Всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)  

(Фаренюк В.М, Дзерин О.С., Фаренюк В.В); 

 змагання з волейболу, футболу (Кравченко А.А). 

 Мистецький фестиваль « Віват, таланти» ( Фаренюк В.М.,  Дзерин 

О.С., Шиятий І.П., Дідук Л.Т.) 

 Мистецький фестиваль «Мистецький вулик»   ( Фаренюк В.М.,  

Дзерин О.С., Шиятий І.П., Дідук Л.Т.) 

 Всеукраїнський фестиваль « Дружин юних пожежників» 

 

У рамках екологічного виховання протягом 2017- 2018 навчального року відбулись 

місячники з благоустрою, трудові екологічні десанти з покращення прилеглої до 

школи території. 



Профорієнтаційна робота побудована на зв’язку школи з вищими навчальними 

та середніми спеціальними навчальними закладами. Як на базі школи, так і на базі 

ВНЗ  відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками ПТУ, 

технікумів, коледжів та вищих навчальних закладів, наприклад: 

 Профорієнтаційна екскурсія на день відкритих дверей у Київський 

інституті культури та мистецтва ім. Поплавського» (Дзерин О.С.); 

Класними керівниками протягом 2017-2018 навчального року проводились 

виховні години профорієнтаційного спрямування. Допомогу класним керівникам у 

проведенні профорієнтаційної роботи надає  психолог Гірніченко О.І., який 

проводять анкетування учнів, індивідуальні бесіди, консультації щодо вибору 

майбутньої професії. 

Правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення декади 

правових знань, профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень та 

негативних явищ в учнівському середовищі у жовтні (з 02 по 06 жовтня), декади 

захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства у листопаді (з 13 по 

17 листопада) та Всеукраїнського тижня права у грудні (з 04 по 08 грудня) 2017 

року, декади антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди у 

лютому (з 12 по 16 лютого), тижня пропаганди «За здоровий спосіб життя» у квітні 

(з 02 по 06 квітня)2018 року. 

У ході декад, тижнів оформлювалися стенди, випускалися газети, в бібліотеці 

працювали виставки літератури з даної тематики та проводилися окремі заходи: 

 «Брей-ринг» для учнів 9-11-х класів на тему: «Мої права та обов’язки» 

(Крутогуз А.А.); 

 Флеш-моб « Ти і твої права» ( Вижимова О.С.) 

 Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення 

Загальної декларації прав людини (Вижимова О.С., Крутогуз А.А., класні 

керівники 1-11 класів); 

 виховні години в рамках Всеукраїнської акції «16 днів протидії 

гендерному насильству» ( Гірніченко О.І., класні керівники 5-11 класів); 

 виховні години з учнями 5,7,8-х класів «Спілкування без 

насильства» (Гірніченко О.І. класні керівники); 

 виховні години «Що робити, аби бути здоровим?» (5-6 класи); «Твій 

вільний час. Як ти його проводиш?» (7-8 класи);«  

 профілактична бесіда з учнями 10-11 класів «Рабство за власним 

бажанням» (Гірніченко О.І.); 

 Урок здоров'я «Здоровим бути модно!» (з нагоди Всесвітнього дня 

здоров’я) (класні керівники 5-11 класів); 

 інформаційні хвилинки «Подорож по країні здоров`я» (класні 

керівники 1-4 класів); 

 тренінг з елементами гри для учнів 5-х, 6-х класів «Чи знаєш ти 

правила здорового способу життя» (Фаренюк В.М); 

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському 

середовищі протягом навчального року класні керівники проводять батьківські 

збори, на яких розглядають питання щодо роз’яснення нормативних актів, які 

зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за 

ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей. 

У становленні системи виховної роботи важлива роль відводиться   методичній 

роботі, в якій значну роль відіграють класні керівники. У рамках даного напрямку 



роботи в школі діє методична комісія класних керівників , на яких розглянуто 

питання аналізу виховної роботи за попередній навчальний рік, ознайомлено з 

програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, сплановано основні 

виховні заходи, проведено обмін досвідом щодо формування успішної особистості; 

відбулися індивідуальні консультації, які були спрямовані на розвиток творчого 

підходу класного керівника до своїх обов’язків, використання в роботі 

інноваційних виховних технологій,   розвиток художньо-естетичного виховання, 

впровадження в практику роботи принципів безконфліктного спілкування, 

подолання жорстокого  поводження з дітьми. 

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять 

учнями, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з 

батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та 

прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної 

поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання, проводять 

роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у 

класі та в школі. Кропітку роботу з учнями з попередження правопорушень, 

пропусків занять без поважних причин, порушень дисципліни проводили класні 

керівники. 

Для попередження порушень поведінки учнів школи на перервах, станом на 

01.09.2018 року складений графік чергування по школі вчителів та чергових класів. 

Слід зазначити, що всі класи відповідально протягом навчального року ставилися 

до обов’язків чергування. 

Проаналізувавши  виховну роботу навчального закладу за 2017-2018 

навчальний рік, слід зазначити, що всі учні школи були задіяні в навчально-

виховному процесі, залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, позакласної та 

позашкільної роботи. Педагоги закладу докладають багато зусиль, щоб виховати 

справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя та йти 

обраним шляхом. 

 

  
   Свято Першого дзвоника 



 
Свято до Дня учителя «Учителю! «Вклоняємось доземно перед великим 

іменем твоїм!»      

 
Спортивно-патріотичні змагання до Дня українського козацтва  в 5 класі 

«Посвята в козачата» 

 
                   Загальношкільний захід  для учнів 9- 11-х класів «Нумо, хлопці!» 
 

 



 
Виховний захід у 4 класі « Андріївські вечорниці» 

 

 
Родинний захід в 2 класі на тему « Калина - серце України» 

 

 
Всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура) 

 
 



 
Участь у  районних спортивних змаганнях 

 

 
Мистецький фестиваль « Віват, таланти» 

 

 
Загальношкільний захід до Дня вишиванки   «А над світом 

українським вишиванка квітне» 
 
 
 
 



 

 
        Флеш- моб до Дня Європи « Україна та Європа разом»  
 

 
Вахта пам’яті біля обеліску Слави 

 

 
Загальношкільний захід з нагоди Дня народження Т. Г. «Шевченко – наш. 

Він для усіх століть…» 
 

 



 
Новорічний маскарад 

 

 
Загальношкільний захід до Дня добровольця 

 

 
Всеукраїнський фестиваль « Дружин юних пожежників» 

 
 

 
 



 
Родинне свято в 11 класі «Родина, родина від батька до сина» 

 

 
«Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень» 

 

 
Виховний захід « Герої небесної сотні» 

 



  
Свято Останнього дзвоника 

 

VІ. Гурткова робота 

В 2017-2018 навчальному році у школі працювало  11 гуртків: 

№ 

П/П 

Назва гуртка Керівник 

гуртка 

Кількість 

1 Вокальний «Водограй» Шиятий І.П. 20 

2 Спортивний Кравченко А.А. 25 

3 Хореографічний «Фієста» Дзерин О.С. 20 

4 «Юний креслярик» Поліщук С.С. 29 

5 Технічної творчості 

«Сувенір» 

Поліщук С.С. 

 

12 

 

6 Декоративно-вжиткове 

мистецтво «Гейдмей» 

Юрченко Т.О. 

 

12 

7 Родинне краєзнавство 

«Родовід» 

Крутогуз А.А. 12 

8 «Влучний стрілець» Фаренюк В.В. 16 

9 Театральне мистецтво 

«Забава» 

Дідук Л.Т. 25 

10 Літературна студія 

«Джерело» 

Дідук Л.Т. 12 

 

 



Керівник гуртка «Родовід»  Крутогуз Антоніна Анатоліївна. 

Гурток «Родовід» має родинно-краєзнавче спрямування. Заняття 

проводилися щочетверга протягом року. Роботою були охоплені 11 учнів 5 класу. 

  Заняття були спрямовані на проведення навчальних екскурсій, пошукових 

експедицій, збір матеріалів та виготовлення альбомів « Історія моєї родини». 

  У процесі дослідження у гуртківців формується уява про життя своїх предків, 

певне ставлення до історичного минулого і сьогодення, набуваються навички збору 

краєзнавчого матеріалу, його обробки і систематизації. 

           

Хореографічний гурток «Фієста». 

Керівник гуртка Дзерин Оксана Степанівна. 

 Мета хореографічного навчання - сприяти естетичному вихованню і 

фізичному розвиткові молодого покоління. Завданням програми було - 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. У гуртку були 

задіяні учні початкових класів та учнів  9 – 11 класів.  

Протягом року було вивчено  8 хореографічних постановок бального, 

сучасного та народного жанрів. Брали участь у концертах: 

 

       
                                

 



        
 

    
 

Робота гуртка « Влучний стрілець». 

Керівник гуртка Фаренюк В.В. 

Протягом навчального року учні гуртка ознайомилися з теоретичними 

основами стрільби, призначенням, будовою, технічною характеристикою 

пневматичної гвинтівки. Навчилися правильної стрільби з пневматичної гвинтівки, 

правил поведінки в тирі і під час стрільби, порядку поводження зі зброєю, 

поглибили знання з правил техніки безпеки в тирі і під час стрільби. 

Теоретичні заняття проводилися переважно у формі бесіди, розповіді, лекції з 

використанням дидактичного матеріалу. 

Практичні заняття передбачали формування навичок, виконання прийомів, дій і 

нормативів у військовій справі. 

Протягом навчального року проводилися змагання зі стрільби серед членів 

гуртка. Кращі учні гуртка серед хлопців: Дробот Артем, Чічов Валентин, Павленко 

Максим, Вербівський Станіслав, Кравченко Олексій; серед дівчат: Берещанська 

Вікторія, Поліщук Юлія. 

 
 
                        



Спортивний гурток. 

Керівник Кравченко А.А. 

Основна мета занять гуртків з футболу в загальноосвітній школі – 

формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я школярів, 

фізичної культури особистості засобами футболу, оволодіння найпростішими 

елементами футболу на основі поглибленого вивчення шкільної програми з 

футболу, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення 

рівня фізичної підготовленості учнів. 

Проведення занять гуртків з футболу в загальноосвітній школі – одна з 

найважливіших умов реалізації системи освіти в дитячо-юнацькому футболі в 

Україні, яка зможе залучити в єдину ефективну структуру різні напрями 

навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацькому футболі. 

До роботи в футбольному гуртку Мокрокалигірської загальноосвітньої 

школи залучалися здорові учні основної та підготовчої медичної групи. Заняття 

проводилися учителем фізичного виховання в позаурочний час; в сприятливі 

погодні дні на свіжому повітрі на стадіоні, а в непогожі дні в спортивному залі. До 

роботи в гуртку були залучені 25 дітей 4-8 класів, різної статі. Гурток проводився 

раз на тиждень по дві години (середа). 

Підсумки роботи гуртка за 2017-18 навч.рік : приймали участь в районному 

турнірі з футболу «Шкіряний м’яч», в чотирьох вікових категоріях (хлопчики) і в 

двох дівчатка, де хлопчики в «наймолодша» категорії (2007 р.н.) зайняли ІІ місце; в 

«молодшій» (2006 р.н.) ІVмісце; в «середній» (2005 р.н.) – ІІІ місце, і в «старшій» 

категорії (2004 р.н.) – ІV місце В дівчат: «молодша» група – V місце,  дівчатка в 

«старшій» групі посіли ІІ місце. В загальному в турнірі зайняли      загально- 

командне місце. 

Проводили протягом року товариські зустрічі по футболу з учнями 

Мокрокалигірського ліцею та учнями школи з Ярошівки.  

 

 
 

 

                           Керівник  гуртка «Джерело» Дідук Л.Т. 

Робота гуртка літературної творчості була спрямована на формування в учнів 

системного і масштабного мислення, засвоєння норм грамотності та культури 

мовлення й письма, літературознавчої термінології, аналітичного погляду на 

проблеми сьогодення і стан культури взагалі. 

Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі 

творчої і науково-дослідницької діяльності учнів у галузі літератури: 



— пізнавальної: засвоєння понять про природу творчості; поглиблення 

теоретико-літературознавчих знань; формування інтересу до літературного 

процесу; 

— практичної: поступове оволодіння творчою майстерністю: вироблення 

вміння вести 

спостереження над способами і прийомами типізації та індивідуалізації 

характерів художніх 

творів, побудовою композиції та сюжету, мовою і особливостями 

віршування, написання творів різних жанрів, навчання елементам редагування 

власних текстів та текстів інших авторів; 

— творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток творчих 

здібностей, образного і логічного мислення, уяви, фантазії, здатності самостійно 

знаходити образи (теми) для реалізації власного оригінального творчого 

потенціалу; формування потреби у творчій самореалізації та духовному 

самовдосконаленні; 

— соціальної: виховання самостійного творчого бачення та аналітичного 

підходу до літературних явищ, починаючи з написання твору до активної участі у 

літературних конкурсах різного рівня, літературних заходах; виховання інтересу до 

мистецького життя і літературного зокрема, потягу до читання новинок літератури, 

часописів; розвиток загальної культури, моральних якостей, громадянської позиції; 

виховання поваги до творчого доробку, думки та позиції інших; 

реалізація творчих здібностей; формування позитивних якостей емоційно-

вольової сфери, таких як самостійність працелюбність, вимогливість, 

доброзичливість і товариськість. 

У гуртку працювало 12  учнів. 

На заняттях гуртка використовувалися такі методи: словесні (розповідь, 

лекція, бесіда та ін.), наочні ,практичні (методичні прийоми: 

постановка завдання, планування його виконання, оперативного 

стимулювання регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, 

виявлення причин недоліків,   коригування); 

проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, пошук, 

спостереження, дослідження аналіз), методи формування пізнавального інтересу 

(пізнавальні та творчі ігри, навчальні дискусії, введення до змісту занять цікавих 

оповідей), методи контролю і самоконтролю. 

Велика увага приділялася роботі над творами, написаними учнями (уважне 

прочитання учнівського твору, його аналіз: звернення уваги на відтворення 

настрою твору, наявність несподіваних і точних образів, деталей, за потреби — 

рими, витримки ритмічного малюнка, що задавався учнем на початку твору. У 

прозовому творі зверталася увага на створення цілісної тематичної і настроєвої 

картинки, на композиційну та логічно-психологічну переконливість створеного). 

Протягом року розглядалися такі теми: 

- Літературна творчість та її складові. 

- Роди і жанри літератури.  

- Спільне і відмінне в художній прозі, поезії, драматургії. 

- «Малі» жанрові форми прози та проводилася практична робота по 

написанню тесту. 

-  Взаємовплив мистецтв та їх енергетично-рушійні елементи  



- Стиль письменника (оригінальність митця) та стильові напрями в 

літературі. 

-  Практична робота. Літературні ігри, вікторини. 

-  Поезія. Образ як основний елемент художності. Засоби створення образу. 

Працюючи з учнями над поезією проводилося практичне ознайомлення з 

технічним боком віршування: римою, римуванням, віршовими розмірами, 

ритмічним малюнком вірша. Опрацьовуючи тему « Обрядово-календарна поезія» 

навчалися самостійно створювати власні щедрівки, колядки, веснянки та заклички. 

Під час роботи над темою «Драматичні твори» розглянули жанрові форми 

драматургії, дійові особи та персонажі. 

Провели з дітьми дискусію «Герой — антигерой». Навчалися створити діалог 

на обрану тему, розігрувати анекдотичну ситуацію.  

Цікава робота була і над темою гумору, під час якою учні імпровізували, 

створювали власні гумористичні фантазії. 

У роботі гуртка допомагали і проведення літературних мовних ігор на 

дописування-останнього речення доданого тексту, вставки в текст необхідної 

деталі чи пропущеного слова з обґрунтовуванням свого вибору. Проводилося 

ознайомлення учнів з доробком майстрів слова випускників школи Вербівської К.І 

та Нестеренко В.П., бувшого директора школи, вчителя української мови та 

літератури Косяченка А.Ф. 

Члени гуртка прийняли активну участь у творчій зустрічі учнів 

Мокрокалигірської громади яка відбулася у місцевому будинку культури. На 

зустрічі вони представляли свої творчі доробки. 

Гуртківці готували власні напрацювання на літературний конкурс «Космічні 

фантазії», проте роботи не були відправлені. 

Твори Фертюк Вікторії «Гарбузовий політ», Онищенко Вікторії «Бабусині 

посиденьки», та поезія Мар’яна Іллі приймали участь  у обласному літературному 

конкурсі «Роду криниця віща». 

Були надіслані твори Мар’яна Іллі і на Всеукраїнський дитячий конкурс „У 

пошуках літературних талантів”.  

З власним поетичним твором Мар’ян Ілля представляв школу та громаду на 

обласному Шевченківському конкурсі, де зайняв почесне друге місце. 

У районному конкурсі «Поетична весна – 18» Ілля став переможцем.  

        

 

 

 

 



Керівник театрального гуртка «Забава» Дідук Л.Т. 

Протягом року гуртківці оволодівали теорією театрального мистецтва, 

знайомилися з кращими зразками світової драматургії, працювали над 

постановкою голосу, приймали активну участь у практичній діяльності школи. 

Під час занять у гуртку діти навчалися бачити прекрасне в мистецтві, у житті, 

відчувати радість від пізнання і спілкування з прекрасним. 

На заняттях гуртка відбувалося виявлення та загальний розвиток 

акторських здібностей і обдарувань кожного гуртківця;  розвиток стійкого 

інтересу до творчої театральної діяльності; набуття необхідних умінь та 

навичок з акторської майстерності, сценічного руху, сценічної мови; активне 

залучення дітей до участі у позакласних заходах та концертній діяльності, 

поглиблення теоретичних знань з театрального мистецтва. 

Під час занять широко використовуються різні форми проведення занять: 

різноманітні ігри, тренінги, вправи. Проводилися творчі покази, на яких 

гуртківці демонстрували свої роботи (етюди одиночні, парні, масові, музичні 

пародії, інсценування та ін.). Також проводилися теоретичні заняття (лекції, 

бесіди 

У театральному гуртку –    25     учнів. 

Гуртківцями були підготовлені та поставлені казкові вистави для учнів 

початкових класів: 

«Друзі із біди виручать завжди» 

   

 

    

 

 



 

        Вистава для учнів початкових класів «Пригоди у казковому лісі» 

   

                                 Учасники вистави «Пригоди у казковому лісі» 

   

«Новорічний серпантин мініатюр» 

Старша вікова група приймала участь у шкільних святах та в 

підсумковому фестивалі творчості «Віват, таланти»  

 

 

 

 



Керівник гуртка «Гейдмей» Юрченко Т.О. 

       Метою гуртка є формування компетентностей особистості засобами колективу 

народної творчості. Під час навчання вихованці опановують різні техніки, прийоми , 

виготовлення різних виробів. Вони отримують початкові дані про форми й 

декорування виробів, їхню залежність від призначення , поняття про ритм, раторт, 

симетрію, асиметрію, кольорову гармонію. На заняттях вихованці знайомляться з 

культурою українського народу, історією народної творчості різних видів. Вони 

здійснюють перші кроки у традиціях українських промислах вишивки, розпису, 

ліплення .  

Члени гуртка брали участь І етапі щорічної новорічно- різдвяної виставки 

«Новорічна  композиція» , всеукраїнській виставці- конкурсі « Український 

сувенір». Роботи учасників направлені на всеукраїнську виставку до м. Києва. 

     

                 

Керівник гуртка « Сувенір» Поліщук С.С. 

Мета і основний зміст роботи гуртка навчити учнів виконувати різноманітні 

творчі завдання на токарних верстатах по обробці деревини. Освоїти процес 

оздоблення виробів. Учні ознайомлюються з структурою деревини, будовою 

верстата, процесом різання. Виготовляють нескладні вироби. 

   

                       Керівник гуртка « Креслярик»  керівник гуртка Поліщук С.С. 
Головна мета гуртка – сформувати в учнів ставлення до креслення, як до одного 

з необхідних предметів, засобів спілкування з людьми у їх практичній діяльності. 

Навчитися свідомо читати креслення та схеми, самостійно виконувати графічні 

документи для виготовлення предметів трудової діяльності.  

Завдання гуртка – навчити учнів виконувати та читати креслення, розвивати в 

учнів просторову уяву та мислення, сформувати в учнів якості необхідні для 

технічної творчості.          



 

 

Вокальний гурток « Водограй» керівник Шиятий Іван Павлович 

 

 

VІІ. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану 

внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів 

виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у 

школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-

виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю 

та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та 

вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток 

школи. 

У  навчальному  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням 

школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  відділу освіти, культури, 

охорони здоровя молоді та спорту Мокрокалигірської ОТГ, сайтом обласного 

інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість 

оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і 

адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх 

проектами. Створено сайт Мокрокалигірської загальноосвітньої школи на якому 

висвітлюються вся інформація та новини по школі. 



        Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція 

управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і 

подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його 

навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль 

дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно 

реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані 

резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі 

адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом 

навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення 

стану викладання навчальних предметів, системи роботи вчителів, виконання 

навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників, 

зошитів,відвідування учнями школи, охорони праці та техніки безпеки, тощо. Аналіз 

результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях 

педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім 

контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні 

дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За 

результатами  підсумкових контрольних робіт,  моніторингів  адміністрація школи 

приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. 

     Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до 

демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки 

колективу й інтересів справи,  дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли 

успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, 

повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується 

партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні 

варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в 

подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, 

індивідуальні бесіди, інформування.   

 

VІІІ. Стан інформатизації та комп’ютеризації навчального закладу 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту»,Указу 

Президента України від 20.10.2005 № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо 

впровадження новітніх інформаційних технологій», Державної програми 

"Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці", затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 №1153, яка здійснює 

державне регулювання одного із стратегічних напрямків освітніх змін на сучасному 

етапі – інформатизації освіти у навчальному закладі проведена робота з 

комп’ютеризації закладу , інформатизації освітнього процесу. 

Основними напрямками заходів з інформатизації у школі є:  

-комп’ютеризація і модернізація комп’ютерного класу 

-підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо використання ІКТ в 

професійній діяльності; 

-впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес;  

-використання ІКТ в управлінській діяльності; 

У процесі реалізації цих заходів наш навчальний заклад поповнено 14 

одиницями комп’ютерної техніки. Всього в школі налічується 38 одиниць 

комп’ютерної техніки, 26 робочих комп’ютери 17 з них підключено до мережі 

Інтернет, інтерактивна дошка, три мультимедійні комплекси, два ноутбуки. 



На одне робоче місце, обладнане комп’ютером, припадає 8 учнів 1-11 класів. 

 Загальноосвітній навчальний заклад підключений до мережі Інтернет, 

використовуємо електронне листування, маємо веб-сайт. 

У навчальному закладі комп’ютерна техніка експлуатується в повному обсязі. 

Це - викладання навчальних предметів, ведення курсів за вибором, факультативів, 

гуртків, тощо. 

Ще одним з напрямків впровадження інформаційних технологій в навчально-

виховний процес є впровадження мультимедійних комплексів, які 

використовуються для роботи з усіх навчальних предметів, а також для проведення 

педрад, семінарів, конференцій та інших заходів.   

З метою створення умов для підвищення професійного рівня педпрацівників з 

питань комп'ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу, 

запровадження ІКТ в практику роботи, у школі постійно здійснюється 

інформаційно-роз’яснювальна робота з різних питань функціонування освітньої 

галузі, в тому числі з питань запровадження ІКТ в навчально-виховний процес та 

управлінську діяльність. Практично всі вчителі школи отримали сертифікати 

володіння комп’ютерною технікою.  

Останні роки комп’ютерна техніка активно впроваджується в управлінську 

діяльність закладу освіти. Навчальний заклад використовує комп’ютери для ведення 

і оформлення внутрішкільної документації, складання розкладу уроків, створення 

бази даних учителів та учнів школи.   

 

                     ІХ.    Аналіз роботи шкільної бібліотеки. 

  Свою роботу бібліотека проводила згідно з планом роботи, виходячи з 

нормативно-правових документів, якими регламентується її діяльність: закону 

України « Про бібліотеки і бібліотечну справу» та Положення про бібліотеку 

загальноосвітнього навчального закладу. Основними функціями були: 

загальноосвітня, виховна, інформаційна, культурно-просвітницька. 

    Бібліотека забезпечувала потреби навчально-виховного процесу в усіх його 

ланках, надаючи систематичну допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних 

предметів. Саме тому бібліотека є інформаційним центром, як для учнів так і для 

педагогічних працівників.  

Протягом 5 років проводилась робота щодо поповнення бібліотеки 

підручниками, художньою та методичною літературою. Забезпеченість 

підручниками - 95% . Всі підручники, які використовуються, мають гриф МОН. 

Підручники, які вийшли з використання та застарілі за змістом, списані. 

       Бібліотечний фонд становить 5267 примірників 

- художньої -   926 примірників 

-  підручників – 4341 примірник. 

У закладі здійснюється підписка періодичних  та фахових видань за кошти 

педпрацівників.   

                                  В бібліотеці було організовано та проведено: 

Книжкові виставки: 

- «Ми діти твої, Україно!»; 

- «Тернистими шляхами долі!» (до Шевченківських днів); 

- «Подорож у казковий світ»; 

- «Книжка для людини, як сонце у житті». 



                                              

                                         Бесіди: 

     - «Що таке СНІД?» (9-11 класи). 

- «Дитина і шкідливі звички» (6-7 класи). 

- «Як потрібно поводитися з книжкою?» (4 клас); 

- «Правила поведінки в бібліотеці» (2 клас). 

                                            Бібліотечні уроки: 
- «Як книга прийшла до людей» (6-7 класи); 

- «Книги дивовижний сад, де кожен шукає плоди на свій смак» (9 клас); 

- «Книжчина лікарня» (5 клас); 

- «Книга вчить, як на світі жить» (6 клас).   

                                             Конкурси: 

- Конкурс на краще читання віршів Т.Г. Шевченка (до Шевченківських днів) 

(6-7 класи); 

- Огляд довідкової літератури (6-8 клас); 

    -  Конкурс малюнків про улюблену книгу (5 клас).  

     -  Проведено рейд-перевірку стану підручників (1-11 клас). 

- Випущено газету з підсумками перевірки стану підручників.  

       Для залучення учнів до читання використовувалися різні методи 

популяризації літератури: літературні ігри, бесіди біля книжкових виставок. 

         Інформаційна робота серед педагогічного колективу включала в себе 

виступи на педагогічних радах та методичних об’єднаннях, участь у проведені 

предметних тижнів. 

        Пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки та педагогічного колективу 

залишається формування в учнів дбайливого ставлення до підручників та 

навчальної книги.  

 

Х.     Профорієнтаційна робота 

    Метою профорієнтаційної роботи у школі є розвиток здатності учнівської 

молоді до вибору успішної професії, формування соціально значущих життєвих 

компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці.          

        Система профорієнтаційної роботи діяла по трьох рівнях: 

- початковому (1-4 класи) – ознайомлення учнів у процесі позакласної 

роботі із різними професіями, формування початкових трудових умінь і 

навичок; 

- пізнавально-пошуковому (5-8 класи) – формування ціннісних орієнтацій, 

мотивації самопізнання, установок на активність у самовизначенні; 

- базовому (9-11 класи) – розвиток індивідуальних професійних якостей, 

ознайомлення з ринком праці, орієнтація на суміжні професії. 

     Заступником директора з ВР ведеться  облік профорієнтаційних заходів за 

участю представників середніх та вищих навчальних закладів, та центру 

зайнятості населення Катеринопільської РДА.  

  

                                          XІ. Організація харчування.   

Організація харчування учнів школи здійснювалося на підставі законів 

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



сім’ям з дітьми», «Про дитяче харчування». Робота з даного питання 

спланована у річному плані роботи школи. Видано наказ про організацію 

харчування, про створення комісії з перевірки якості харчування учнів, 

визначено всіх учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій, яким надається 

харчування за бюджетні кошти, зібрано документи на дітей пільгових 

категорій, що підтверджують право на безкоштовне харчування  

 Раціональне харчування учнів організовано  на основі двотижневого 

перспективного меню, погодженого з Тальнівською санітарно-

епідеміологічною службою. 

        Їдальня має необхідне технологічне і холодильне обладнання, роздаткові 

столи,  дошки, ножі, промаркерований посуд, водонагрівач. 

        Харчоблок забезпечений проточною холодною і гарячою водою, миючими 

і дезінфікуючими  засобами, обладнаний каналізацією.   

Працівники харчоблоку двічі на рік  проходять  обов’язкові медичні 

огляди. Медичні книжки кухаря та його помічника,  журнал щоденних 

медичних оглядів відповідають вимогам нормативних документів.  

Питання організації харчування заслуховується на нарадах, засіданнях 

Ради школи, батьківських зборах. Батьки учнів інформовані щодо організації 

харчування. 

Згідно нормативних вимог ведеться документація по харчоблоку.  Наказом по 

школі призначено відповідального за організацію харчування. Щоденно 

ведуться бракеражні журнали сирої та готової продукції відбираються добові 

проби  

В 2017-2018 р. в школі організовано гаряче харчування. Вартість обіду – 12 грн. 

Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено: 

- учнів 2-4 класів – 60 осіб; 

- напівсиріт – 4 особи; 

- дітей учасників АТО – 8 осіб; 

- дітей з багатодітних сімей – 20 осіб; 

- дітей з малозабезпечених сімей – 5 осіб; 

- дітей, які перебувають під опікою та в прийомних сім’ях – 10 осіб; 

- дітей-інвалідів – 3 особи. 

 Решта учнів харчуються за батьківську плату. 

 

XІІ. Аналіз роботи психологічної служби 

    Протягом 2017-2018 навчального року психолог школи працював над такими 

завданнями: 

-  впровадження в практику школи корекційно-відновлювальних програм 

навчально-виховної діяльності з урахуванням особливостей психофізичного 

розвитку учнів; 

- виявлення та обстеження учнів, які потребують соціально-психологічної 

допомоги; 

- проведення психологічної експертизи і психолого-педагогічної корекції 

девіантної поведінки неповнолітніх учнів, а також інших проявів асоціальної 

форми поведінки; 

- здійснення превентивного виховання, профілактика злочинності, 



алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок серед учнів; 

- сприяння вибору учнями професій з урахуванням їх цілісних організацій, 

можливостей, здібностей; 

- надання консультативної допомоги педагогічному колективу щодо 

впровадження та адаптації інноваційних методик навчання та виховання з 

урахуванням особливостей вікового та психофізичного розвитку учнів. 

      Для діагностичної (індивідуальної та групової) роботи з учнями, були 

використані методики, що спрямовані на: 

- діагностику пізнавальних процесів учнів 1 класу з метою вивчення їх 

готовності до навчання в школі та діагностика адаптації учнів 5 класу при 

переході до основної школи;  

- діагностику профільного та поглибленого навчання школярів;  

- креативності, сформованості особистості учнів 9,11 класів та визначення 

девіантності поведінки; діагностика емоційно-вольової сфери, мотивації та 

дезаптації;  

- профорієнтації, соціальної та комунікативної компетенції. 

    Робота з педагогічними працівниками та батьками проводилась за такими 

напрямками:  

- виступи на психолого-педагогічних семінарах, батьківських зборах, 

засіданнях педагогічних рад; 

- діагностика рівня емоційного вигорання педагогічних працівників та інше.  

    Під час проведення консультаційної роботи було проведено: 

-ознайомлення батьків з роботою психологічної служби та практичного 

психолога зокрема, як невід`ємної  частини навчального-виховного процесу та 

успішної адаптації учнів; 

-надання рекомендацій щодо подолання труднощів в навчанні та  вихованні 

першокласників та адаптації учнів 5 класу в основній школі; 

-інформування вчителів початкової школи «Індивідуально-психологічні 

особливості дітей, які слід врахувати вчителю в період адаптації 

першокласників до умов навчання»; 

- надання консультацій педагогічному колективу щодо введення інноваційних 

технологій навчання та їх адаптації з урахуванням особливостей 

психофізичного розвитку учнів; 

- надання індивідуальних та групових консультацій для учнів з порадами для 

зниження напруженості, підняття самооцінки, прийняття раціонального 

рішення для подолання міжособистісних конфліктних ситуацій; 

- надання консультацій батькам та випускникам стосовно нормативно-

законодавчої бази при працевлаштуванні та інше.  

 Протягом звітного періоду з учнями  проводилась робота за наступними 

напрямками:  

Психодіагностична робота 

Анкета «Визначення типу темпераменту» 2-11кл. 

Профдіагностика з визначення профілю подальшого навчання учнів 9 кл. у 

старшій школі. 

Групова діагностика  «Вивчення професійних інтересів старшокласників» 

Психологічне дослідження індивідуальних здібностей учнів 2-6 класів.  

Тест « Виявлення агресивної поведінки» 2-11 кл. 

Анкета «Ставлення до школи» 5-11 кл. 



Анкета «Як я ставлюся до свого здоровя11-5 «ۥ кл. 

Анкета «Визначення особистісної адаптованості школярів»1,2,5кл. 

Тест «Чи вмієш вести здоровий спосіб життя» 5-11 кл. 

Анонімне анкетування «Взаємини в сім’ї»5-11 кл. 

Анкета  «Дослідження проблем насилля в школі та сім'ї» 4-10кл; 

Вивчення рівня шкільної тривожності за тестом Філіпса1-8кл; 

Анкета «Інтереси та дозвілля учнів» 2-11 кл. 

Анкета « Виявлення обдарованих учнів» 1-11 кл. 

Анкета «Визначення пізнавальної активності учнів» 2-8 кл. 

Тест «Тест на виявлення суїцидальних  намірів» 4-11кл. 

                                              Консультаційна робота 

Індивідуальні консультації ученицям 9 -11 класів  «Малолітня вагітність-злочин 

чи кара».  

Групові консультації з учнями 9-11 класів з питань ВІЛ-СНІДу. 

Індивідуальні консультації з учнями схильними до правопорушень та 

шкідливих звичок.  

Індивідуальні та групові консультації учням за результатами діагностування 

Консультування учнів «ЗНО – реальний шанс для втілення мрій». 

Індивідуальні консультації для класних керівників майбутніх 5-ти класників. 

Індивідуальні консультації з учнями 9-11 класів щодо вступу у ВНЗ.  

Консультування учнів: «Міжнародне та національне законодавство щодо 

захисту прав дітей» 

Групові консультації «Організація профілактики наркозалежності у дітей та 

підлітків» 5-8 кл. 

Консультування учнів: «Дитяча праця – основні законодавчі акти. 

Групові консультації з учнями 9-11 класів з питань ВІЛ-СНІДу. 

Індивідуальні та групові консультації з учнями, батьками, вчителями (за 

запитами) 

Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота 

Тренінг «Все починається з сім'ї» 8-11 кл. 

Вибір майбутнього професійного шляху в період життєвого самовизначення. 

Заняття для учнів 9 кл.  

Заняття «Інтелектуальний тренінг» 1-4 кл. 

Тренінг «Запобігання та обмеження проявів агресивної поведінки»1-4 кл,  

Заняття «Пізнай себе і ти побачиш – світ прекрасний» 5-9кл. з корекції 

агресивної поведінки. 

Тренінг  «Вплив алкоголю на організм» 7-11 кл. 

Тренінг « Розвиток творчих здібностей та їх розвиток» 2-11кл. 

Тренінгові заняття « Готовність учнів 4-го класу до навчання в основній школі". 

Тренінгове заняття « Мандрівка у світ почуттів» 1-4 кл. 

Корекційна робота з учнями, які навчаються на індивідуальному навчанні.  

Тренінг «Знання прав не звільняє від обов’язків» 6-9 клас. 

Тренінг «Життя без насильства» 2-11 кл. 

Тренінгове заняття «Найбільше щастя – це здоров'я»5-8кл.  

Заняття «Здоровий вибір»1-4 кл. 

Перегляди кінофільму «Станція призначення – життя». 

Тренінгове заняття «Куріння і здоров'я » 5-10кл. 



Заняття «Захист прав дитини від усіх форм насилля»7-8кл. 

Тренінг «Життя – нескінченне пізнання»(диспут) 9-11кл. 

Тренінг «Ми дружній клас» 5-11 кл.  

Тренінг спілкування  3-6 кл. 

Індивідуальна корекційна  робота з учнями схильними до правопорушень та 

шкідливих звичок. 

Профілактично – просвітницька та навчальна робота 

Бесіда «Як розвивати увагу, пам'ять , мислення й уяву» 5-8 кл. 

Лекція  «Справжня дружба – одна з передумов щастя» 2-4 кл. 

Бесіда «Здібності  професій на придатність» 9-11 кл. 

Година спілкування "Немає святішого за товаришування" 2-8 кл. 

Бесіда «Комп'ютер і дитина. Які небезпеки чекають на неї в інтернеті?» 6-11 кл. 

Лекція «Алкоголізм – найстрашніший ворог сім'ї, щастя» 5-7 кл.  

Виховна година Як впевнено відповідати біля дошки» 3-7кл. 

Лекція «Курити чи ні?» 6-9 кл. 

Заняття «Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей» 7-11 кл. 

Виховна година «Як поводити себе в товаристві» 8-11 кл.  

Бесіда «Як не стати жертвою насильницьких злочинів» 8-11 кл. 

Бесіда «Правила поведінки в школі та громадських місцях» 2-4 кл. 

Виховна година «Що таке здоров’я?» 7-11 класи 

Ділова гра «Закон і ми» 8-11 кл. 

Виховна година «Скажемо насиллю – ні! » 5-11кл. 

Виховна година «Сім'я - простір без насильства» 1-4кл. 

Бесіда «СНІД! Знати, щоб вижити» 8-11 кл. 

Виховна година «Культура спілкування з ровесниками»» 2-11 кл. 

Виховна година «Людина починається з добра» 1-7кл.  

Перегляд відеофільму «Насильство над неповнолітніми та як вберегтися від 

нього» 6-11 кл. 

Робота з батьками та педагогами 

Виступ на батьківських зборах «Бездоглядність підлітків та її наслідки. Що 

робить підлітка важким». 

Виступ на батьківських зборах «Сім'я – простір без насильства». 

Виступ на батьківських зборах « Суїцидальна поведінка підлітків». 

Діагностика вчителів « Модель педагогічного спілкування». 

Психологічна діагностика вчителів «Мікроклімат у колективі». 

Проведення психологічного семінару для вчителів «Психолого – педагогічний 

супровід профільного навчання та до профільної підготовки». 

Проведення психологічного семінару для вчителів «Конфлікти в школі». 

Проведення психологічного семінару «Система пошуку обдарованих дітей». 

Проведення психологічного семінару для вчителів « Взаємодія вчителя і учня у 

навчально – виховному процесі». 

Лекція для батьків «Дисципліна без конфліктів». 

Лекція для батьків «Як зберегти дитині інтерес до навчання?». 

Лекція для батьків «Жорстокість – не метод виховання». 

Індивідуальне  консультування вчителів «Про причини труднощів адаптації і 

шляхи взаємодії у їх подоланні». 

Консультування вчителів «Суїцид: причини, мотиви та фактори ризику» 



Консультування батьків «Що потрібно знати батькам майбутніх 

першокласників» 

Консультування батьків «Стилі виховання дітей у сім’ї» 

Консультування батьків «Вплив ЗМІ на формування особистості людини». 

Виходячи з вищезазначеного в подальшій роботі психологічної служби 

потрібно приділити більше уваги індивідуальним консультаціям, 

спрямованим на формування самостійного прийняття рішення, підвищення 

рівня самооцінки, самоорганізації, зниженню напруженості, формуванню 

комунікативної компетенції; при консультаційній роботі з педагогічним 

колективом звернути увагу на індивідуально-психологічні особливості дітей, 

які слід врахувати  у період адаптації першокласників та учнів  5 класу при 

переході до основної школи. 

 

XIІІ. Аналіз роботи з питань охорони праці. 

    

      Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій 

навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які 

регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під 

постійним контролем адміністрації школи.  

У 2017-2018 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного 

процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони 

праці. 

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з 

безпеки життєдіяльності  та інструкцій з охорони праці. 

Адміністрацією закладу протягом 2017-2018 навчального року була 

призначена комісія з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та 

споруд 

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 

Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і 

періодичний медичний огляд. 

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази 

адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, 

пожежної безпеки. Для школи  були придбані медикаменти згідно з наказом 

Міністерства охорони здоров`я України. 

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування 

спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику, справність 

кріплення воріт. 

Будівля школи та приміщення закладу забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та 

стендами, пожежними відрами, ящиком  з піском тощо). У школі є 15 

вогнегасників, які розміщені  у легкодоступних місцях.   



По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. У травні 

місяці, проводилась тренування з евакуації під час проведення Дня цивільного 

захисту. 

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Акти 

готовності школи до нового навчального року. 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 

програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з 

учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в 

наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань 

охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, має необхідний 

перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях 

школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони 

праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися  на нарадах 

при директору. 

Протягом 2017 року в школі проведено ряд заходів з ОП і безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу.  

Відповідальний за охорону праці Фаренюк В.В., розробив інструкції з ОП 

для всіх працівників школи та для різних видів виконання робіт. Постійно 

проводяться інструктажі з працівниками закладу (первинні, повторні, цільові). 

Класні керівники в свою чергу проводить інструктажі та бесіди з учнями (з 

обов’язковою реєстрацією в журналах). 

В школі з 8 по 15 травня проходив Тиждень безпеки життєдіяльності. 

В рамках Тижня проведено: 

- виховні години; 

- бесіди; 

- інструктажі; 

- вікторини; 

- брейн-ринг для учнів 10-11 класів; 

- відпрацьовано евакуацію з приміщення школи; 

- виготовлено ватно-марлеві пов’язки. 

В котельні та приміщенні школи поновлено та укомплектовано пожежні 

щити. У вересні перезаряджено вогнегасники. В коридорах школи та класних 

кімнатах розміщено куточки з техніки безпеки. 

 

                      XІV.   Аналіз роботи із збереження життя і здоров’я учнів. 

На початку року з учнями всіх класів був проведений вступний інструктаж 

із записом у класних журналах; первинні інструктажі проводяться з учнями з 

усіх предметів – 3 рази на рік з записом у «Журналі проведення всіх видів 

інструктажів»; при виїзді учнів за межі закладу та проведенні масових заходів 

здійснюються записи у журналі «Реєстрації цільових інструктажів». 

У закладі викладається курс «Основи здоров’я» у 1-9 класах, проводяться 

виховні години направлені на збереження життя і здоров’я школярів. 

      З метою створення безпечних умов навчання, праці, відпочинку, збереження 

життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, адміністрацією школи 

протягом навчального року проводилась цілеспрямована робота з питань 

охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всіх видів дитячого травматизму, 

безпеки життєдіяльності. 



    Видано ряд наказів, спрямованих на покращення роботи з попередження 

дитячого травматизму. Розроблено план заходів щодо проведення 

профілактичної роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму. Проведено позакласні заняття: бесіди, ігри, вікторини, конкурс 

творів та малюнків, виставки на профілактичні теми. Проводилась превентивна 

робота з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, 

тютюнопаління, профілактика ВІЛ-інфекцій (СНІДу).  Організовано чергування 

вчителів по школі. Наявні правила з безпеки праці в спортивній залі, 

навчальних кабінетах, листки здоров’я в класних журналах. Здійснений  

внутрішньошкільний контроль за станом викладання курсу «Основи здоров’я». 

Також організована робота з батьками щодо профілактики усіх видів дитячого 

травматизму, попередження суїцидів та жорстокої поведінки з дітьми.  

Систематично, відповідно до плану, проводиться поглиблений медичний огляд 

та моніторинг стану здоров’я учнів. 

      Питання щодо стану безпеки життєдіяльності та охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу неодноразово розглядались на нарадах при 

директору. 

      На постійному контролі перебувають такі питання, як проведення 

інструктажів з учнями. Значна увага приділяється формуванню здорового 

способу життя і навичок безпечної поведінки.  

  

            XV.  Аналіз роботи з батьками та громадськістю.  

      Педагогічний колектив співпрацює з батьками. Проходять класні 

батьківські збори з питань навчання, поведінки учнів, планування класних 

виховних заходів, господарських питань, пов'язаних з ремонтом та 

обладнанням класних приміщень, матеріального стану малозабезпечених 

родин. Тричі на рік проходять загальношкільні батьківські збори.   

     Засідання батьківського комітету проходять 4 рази на рік. Розглядаються 

питання навчання і поведінки учнів, надання матеріальної допомоги 

багатодітним сім'ям, розв'язуються господарські питання закладу. 

      Для реалізації права громадян на участь в управлінні закладу, на формування 

пріоритетних напрямів розвитку школи, здійснення громадського контролю за 

роботою адміністрації та педагогічного колективу в закладі створені: рада 

школи, піклувальна рада, батьківський комітет, рада профілактики, 

профспілковий комітет, які функціонують у тісній співпраці з адміністрацією та 

педагогічним колективом. 

      



XVI. Видатки по Мокрокалигірській ЗОШ І-ІІІ ступенів за  січень-травень 2018 року 

№з/п Назва закладу 
освіти 

Найменування 
витрат 

Профінансовано за кошти 
місцевого бюджету 
 

Профінансовано за спонсорські 
кошти 

Профінансовано за кошти  
державного бюджету 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

 

СІЧЕНЬ 2018 року 
 

1 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

дрова 37,8м(3)  30 618 ,00       

2 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

продукти   5 043,39       

3 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

продукти   1 332,33       

4 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

продукти   2 225,00       

5 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

продукти   3 312,08       

6 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

продукти   820,80       

7 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

продукти   2 238,02       

8 ШКІЛЬНИЙ 
АВТОБУС на дві 
школи 

дизпаливо 650л  17 225       

9 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

електроенергія   1 866,29       

10 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

Заробітна плата    56164,13      175 186,99 

11 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

Нарахування на 
заробітну плату 

  11690,19      36 789,27 



 

 

№з/п Назва закладу 
освіти 

Найменування 
витрат 

Профінансовано за кошти 
місцевого бюджету 
 

Профінансовано за спонсорські 
кошти 

Профінансовано за кошти  
державного бюджету 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

 

Л Ю Т И Й 2018 року 
 

1 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   2173,50       

2 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   176,00       

3 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

Лоточки у 
медичний 
кабінет 

  137,00       

4 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   6 259,47       

5  ШКІЛЬНИЙ 
АВТОБУС 

дизпаливо   26 500       

6 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

електроплита 1  28 700       

7 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

телефонний 
зв'язок 

  106,38       

8 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   5 701,46       

9 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ  

інтернет   530,00       

10 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

вугілля   79 600       

 Всього    132 535,23      211 976,26 



11 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

господарські 
товари 

  146,15       

12 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   1 031,00       

13 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

канцтовари   345,00       

14 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   2 929,69       

15 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

хліб   1 743,60       

16 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

печиво   385,47       

17 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ  
 

електроенергія   4 908,77       

18 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

дератизація   251,55       

19 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   2 063,68       

20 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   367,98       

21 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   710,80       

22 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   501,95       

23 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

Заробітна плата   55 934,28      206 197,15 

24 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

Нарахування на 
заробітну плату 

  12 305,54      47 742,06 

 Всього    233 509,27      253 939,21 

 
 

           

            



            

№з/п Назва закладу 
освіти 

Найменування 
витрат 

Профінансовано за кошти 
місцевого бюджету 
 

Профінансовано за спонсорські 
кошти 

Профінансовано за кошти  
державного бюджету 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2018 року 
 

1 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

 продукти    1 448,00       

2  Навчання в 
учбовому 
тренінгу при 
Черкаському 
транспортному 
навчальному 
центрі на дві 
школи 

     1 600       

3 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

 сир    424,88       

4  
Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

 продукти     1 905,59       

5 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

сметана   160,14       

6  
Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

 картридж   498,00       

7 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

 М*ясо 58,400 100 5 840,00       

8 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

капуста 6 800 9,00 612,00       



9  За телефони    53,19       

10 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   1 059,74       

11 Електроенергія 
по ЗОШ 

   3 042,25       

12 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

хліб   948,48       

13 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

продукти   1 324,17       

14 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

 продукти   186,83       

15 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

медикаменти   2 000,00       

16 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

відрядження   5  750,00       

17 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

Заробітна плата   56 489,64      193 771,67 

18 Мокрокалигірсь
ка ЗОШ 

Нарахування на 
заробітну плату 

  11 862,83      40 692,05 

 Всього    95 205,74      234 463,72 
КВІТЕНЬ 2018 року 

№з/п Назва закладу 
освіти 

Найменування 
витрат 

Профінансовано за кошти 
місцевого бюджету 
 

Профінансовано за спонсорські 
кошти 

Профінансовано за кошти  
державного бюджету 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

1.   
Мокрокалигірська 
ЗОШ 

хліб   1732,68       

2.  Електрика ЗОШ    4148,86       

3.  Шкільний автобус ремонт   5099,99       

4.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

печиво   254,80       



5.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

продукти   3288,60       

6.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

сметана   174,30       

7.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

сир   707,15       

8.  ДИЗЕЛЬНЕ 
ПАЛИВО 

   30 6000       

9.   Інтернет на ЗОШ    350,00       

10.  Діагностика 
шкільного атобуса 

   800,00       

11.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

Бак 
емальований 
на 40 л 

  735,00       

12.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

продукти   2028,00       

13.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

 продукти   1300,60       

14.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

сметана   160,14       

15.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

продукти   1776,26       

16.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

сметана   149,40       

17.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

свинина   1917,08       

18.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

відрядження   2087,25       

19.  Мокрокалигірська 
ЗОШ  

Заробітна плата   54051,61      191 789,5 

20.  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

Нарахування на 
заробітну плату 

  11891,35      40 275,80 

 Всього    398 653,07      232 065,3 

 



ТРАВЕНЬ 2018 року 

№з/п Назва закладу 
освіти 

Найменування 
витрат 

Профінансовано за кошти 
місцевого бюджету 
 

Профінансовано за спонсорські 
кошти 

Профінансовано за кошти  
державного бюджету 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 
товару 

Загальна 
вартість 

1  Мокрокалигірська 
ЗОШ 

продукти   27 188,84       

2 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

Електрика    4135,98       

3 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

Інтернет   350,00       

4 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

телефонний 
зв'язок 

  106,38       

5 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

Флешнакопичувачі 
випускникам  

  3008,00       

6 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

За дератизацію   251,55       

7 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

Бензин на 
бензокосу 

  1590,00       

8 Мокрокалигірська 
ЗОШ  

Заробітна плата   44270,98      198765,6 

9 Мокрокалигірська 
ЗОШ 

Нарахування на 
заробітну плату 

  9739,60      40860,40 

 Всього    398 653,07      232 065,3 

 

 

 



Виходячи з наслідків роботи школи за минулий рік  педагогічний колектив 

школи визначив  пріоритетні завдання на 2018-2019 н.р. за такими 

напрямками : 

   Забезпечення конституційного права громадян на освіту: 

- задоволення потреб учнів у здобутті якісної освіти; 

- забезпечення учнів гарячим харчуванням; 

- організація роботи групи продовженого дня; 

- облік дітей у мікрорайоні школи, які не мають середньої освіти, охоплення їх 

навчанням; 

- організація індивідуального та інклюзивного навчання; 

- зв’язок з дитячими садками в мікрорайоні школи. 

Навчально-виховний процес: 

- забезпечення загальноосвітньої підготовки учнів, формування в них чіткої 

орієнтації на вибір професії у майбутньому; 

- створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей і обдарувань 

учнів; 

   - збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; 

 - побудова оптимальної моделі управління загальноосвітньої школи на нових 

концептуальних умовах; 

- забезпечення наступності між дошкільною системою виховання та початковим 

шкільним навчанням для дітей 6- річного віку; 

- управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та 

освітнього моніторингу. 

- оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на 

засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу; 

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі 

впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

- посилення допрофільної підготовки та профільного навчання учнів відповідно 

до їх особистісних потреб, інтересів і здібностей; 

- впровадження Державних стандартів початкової  та базової загальної освіти; 

- реалізація цільових проектів Програми розвитку школи; 

- забезпечення належної діяльності шкільної бібліотеки; 

- підвищення рівня спортивно - масової роботи. 

Виховна робота: 

- педагогічна допомога органам учнівського самоврядування; 

- патріотичне виховання; 

- профілактика правопорушень та злочинності серед неповнолітніх; 

- естетичне виховання; 

- колективні й творчі справи; 

- традиції школи; 

- організація відпочинку; 

- екскурсійно-туристська робота в класах; 

-  заходи з розвитку учнівського самоврядування; 

- профорієнтаційна робота. 

Організаційна та контрольно-аналітична діяльність адміністрації: 

- забезпечення контролю за рівнем навчальних досягнень і вихованості учнів, 

станом ведення шкільної документації; 



- моніторинг виконання навчальних планів і програм, рівня викладання 

навчальних дисциплін; 

- вивчення системи роботи вчителів, класних керівників; 

- контроль за роботою ГПД, гуртків, факультативів;  

- здійснення контролю за станом техніки безпеки, охорони праці, пожежної 

безпеки, санітарно-гігієнічним станом закладу освіти, гарячим харчуванням 

дітей. 

 Науково-методичний супровід : 

- організація роботи над єдиною науково-методичною проблемою; 

- організація роботи МШМК, основні напрями їх діяльності; 

- організація і зміст діяльності методичної ради; 

- робота з молодими спеціалістами; 

- підвищення кваліфікації вчителів, їхня самоосвіта, організація і проведення 

науково-практичних конференцій, семінарів тощо; 

- узагальнення педагогічного досвіду вчителів; 

- планування атестації педкадрів, робота шкільної атестаційної комісії; 

  - пропаганда досвіду роботи вчителів школи через періодичні видання; 

- планування засідань тематичних педрад; 

- наставництво; 

- участь в конкурсі «Учитель року»; виставці «Освітні інновації»; 

представлення робіт на участь в конкурсі цифрових ресурсах. 

  забезпечення умов для постійного вдосконалення професійних якостей 

педагога; 

- розвиток його професійної компетентності; 

- формування готовності вчителя до педагогічної творчості, впровадження 

інноваційних технологій. 

   Основні стратегії змісту навчального процесу з обдарованими дітьми: 

- стратегія індивідуалізації (створення умов для повноцінного прояву й 

розвитку специфічних особистісних функцій суб'єктів освітнього процесу); 

- стратегія дослідницького навчання (активізація навчання, надання йому 

дослідницького характеру); 

- стратегія проблематизації (постановка перед учнями проблем різного 

характеру); 

- стратегія варіативності (створення умов для вільного вибору окремих курсів, 

предметів, факультативів). 

Основні завдання охорони здоров’я: 

- вивчення правил дорожнього руху, пожежної безпеки; 

- забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в шкільних приміщеннях; 

- дотримання техніки безпеки в спортивному залі, майданчику, навчальних 

кабінетах; 

- організація медичного обслуговування учнів і профілактична робота з метою 

запобігання захворювань. 

      Основні завдання господарської діяльності: 

-  Поповнення навчальних кабінетів необхідною навчально-методичною 

літературою, стендами, технічними засобами; 

-  естетичне оформлення актової зали; 

- заміна 26 віконних блоків. 
 


