
Звіт директора школи за 2016/2017н.р. 
Інформаційна довідка 2016/2017 н.р. 

- чисельність учнів на кінець навчального року -  
528 

- на високому і достатньому рівні - 
230 

- переможців та призерів районних олімпіад -  
31 

- переможців обласних олімпіад, конкурсів -  
3 

- переможців та призерів міжнародних конкурсів - 
85 

- переможців спортивних змагань (районних) -  
45 

- на обліку в зональній первенції Барського віддділу поліції 

Жмеринського відділу поліції ГУНП Вінницької області -  
- 

- сиріт - 
2 

- під опікою - 
2 

- чорнобильців - 
2 

- напівсиріт - 
16 

- малозабезпечених - 
2 

- багатодітних сімей – 
45 

- кількість класів - 
22 



- змінність -  
- 

- чисельність вчителів - 
44 

- з них з вищою категорією - 
31 

- 1 категорією - 
4 

- 2 категорією - 
2 

- спеціалісти - 
7 

- старші вчителі - 
21 

- методисти - 
4 

- кількість кабінетів - 
16 

- спортзалів - 
1 

- майстерень -  
2 

- гуртків та секцій - 
12 

- спеціальна медична група з фізкультури - 
1 

- комп’ютерів - 
23 

 

 

 



Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи 

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації школи здійснювалася 

відповідно до річного плану роботи школи та плану внутрішкільного контролю 

на 2016/2017н.р. На початку 2016/2017 навчального року було затверджено 

нову номенклатуру справ школи, призначено відповідальних за ведення 

шкільної документації. Контролю з боку адміністрації підлягали: 

 календарно-тематичне, поурочне планування та виконання 

навчальних програм; 

 стан ведення класних журналів; 

 стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів; 

 робота з обдарованими дітьми; 

 методична робота в школі; 

 доцільність та стан використання ІКТ; 

 робота групи продовженого дня; 

 планування виховної роботи класними керівниками та виконання 

планів роботи; 

 наступність; 

 забезпечення фізичного розвитку та збереження життя і здоров'я 

учасників НВП; 

 впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти; 

 контроль за роботою бібліотеки; 

 стан викладання предметів природничо-математичного циклу (1-4, 

5-11 класи); 

 ОП та дотримання норм ТБ, попередження травматизму; 

 робота з молодими та малодосвідченими вчителями; 

 вивчення стану адаптації учнів 1-х  і 5-х класів; 

 організація гарячого харчування учнів; 

 робота з батьками, БКШ, РШ; 

 ведення класних журналів, ведення особових справ учнів, журналів 

ГПД, гурткової роботи, індивідуального навчання; 

 робота по атестації, курсовій перепідготовці та самоосвіті 

педпрацівників; 

 вивчення досвіду та системи роботи вчителів; 

 контроль за відвідуванням учнями школи та охоплення навчанням; 

 повторення навчального матеріалу; 

 підготовка та проведення ДПА та ЗНО; 

 обсяг котрольних, тематичних, лабораторних робіт; 

 робота над методичною проблемою школи; 

 дотримання санітарно-гігєнічного режиму в школі; 

 виконання управлінських рішень; 



  Особливий контроль здійснювався за поурочним планування вчителів. 

На  нарадах при директорі заслуховувалося питання про якісну підготовку 

вчителя до уроку, використання ІКТ, вимоги до сучасного уроку. 

Протягом навчального року проведені  10 нарад при директорі  та 7   

засідань педагогічної ради.  

З усіх питань був проведений аналіз адміністрацією школи та складено 

довідки, інформації, видано узагальнюючі накази, в яких вказано позитивні 

сторони та недоліки і шляхи їх усунення. Вчителі ознайомлені з усіма 

зауваженнями. 

 Проведена контрольно-аналітична робота мала позитивні наслідки: 

робота педагогічного колективу була злагодженою та добре  організованою.  

 

 

Аналіз методичної роботи 

У 2016/2017н.р. методична робота в навчальному закладі здійснювалась 

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

Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції профільного 

навчання у старшій школі, Державних стандартів початкової, базової і повної 

загальної середньої освіти, рекомендаціями щодо організації методичної роботи 

з педагогічними працівниками в закладах освіти; Положенням про методичний 

кабінет середнього закладу освіти; Положенням про атестацію педагогічних 

працівників, Концепції розвитку навчального закладу, перспективного плану 

роботи та щорічного плану роботи школи. З метою подальшого вдосконалення 

роботи з педагогічними кадрами, підвищення фахового рівня вчителів школи, 

їх готовності до інноваційної діяльності; з метою всебічного розвитку учнів, 

збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них 

цілісної системи соціально, загально та предметних компетентностей на основі 

особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, роботу педагогічного 

колективу протягом 2016/2017н.р. було спрямовано на реалізацію науково-

методичної проблеми школи «Використання інноваційних методів навчання як 

засобу формування ціннісних орієнтацій на збереження здоров’я». 

Для організації та планомірного здійснення методичної роботи було 

видано наказ по школі від 05.09.2016 р. № 319 «Про організацію методичної 

роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017н.р.», створено методичну раду, 

визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено 

план роботи методичної ради, розглянуто, обговорено та затверджено план 

роботи шкільних методичних об’єднань на 2016/2017н.р. Протягом 

2016/2017н.р. на засіданнях методичної ради розглядались такі питання: 

- аналіз науково-методичної роботи за 2015/2016н.р. та завдання на 

2016/2017н.р.; 



- про організацію роботи колективу над науково-методичною темою 

школи «Використання інноваційних методів навчання як засобу 

формування ціннісних орієнтацій на збереження здоров’я»; 

- обговорення та затвердження планів роботи шкільних МО та творчої 

групи на 2016/2017н.р.; 

- методична система роботи вчителя; 

- про хід та особливості впровадження Державних стандартів 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних 

програм з базових дисциплін; 

- про інклюзивне навчання у школі: проблеми та шляхи вирішення; 

- сучасні педагогічні технології у формуванні в учнів потреб здорового 

способу життя; 

- створення ситуації успіху на уроках за допомогою інноваційних 

технологій навчання; 

- інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його 

професіоналізму; 

- про рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією 

індивідуальних науково-методичних тем; 

- про обсяг і характер домашніх завдань; 

- підготовка до участі у ІІ та ІІІ турах Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика та 

конкурсу ім. Т.Шевченка; 

- аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін, Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. П.Яцика та конкурсу ім. Т.Шевченка; 

- робота з обдарованими дітьми; 

- моніторинг матеріалів, що засвідчують науково-методичний рівень 

учителів, які атестуються для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та підтвердження педагогічних звань; 

- аналіз курсової підготовки педагогічних працівників та планування 

проходження курсів підвищення кваліфікації на 2017 рік; 

- підсумки роботи з молодими та малодосвідченими учителями; 

- ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо організації 

навчально-виховного процесу на 2016/2017н.р.; 

- творчий звіт ШМО; 

- підсумки атестації вчителів та курсової перепідготовки; 

- обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи 

ЗНЗ і методичної роботи на 2017/2018 навчальний рік. 

Протягом 2016/2017н.р. було організовано роботу 5 методичних об’єднань 

вчителів-предметників, призначено керівників з числа досвідчених педагогів: 

початкових класів (Котик Н.В.) суспільно-гуманітарного циклу (Терлецька 

О.В.), природничо-математичного циклу (Ставська О.М.), естетичного циклу 

(Коріневська Н.В.), класних керівників (Побережна І.М.), творчої групи 

вчителів (Побережна І.М.). 



Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016/2017н.р. згідно з 

перспективним планом. Курсову перепідготовку пройшли вчителі: Бурятинська 

Л.Г., Каліцінська В.О., Козяр Т.І., Котик Н.В., Любарська Н.В., Кушнір О.В., 

Лисак Т.А., Побережна І.М., Формагей А.В. 

Атестація педагогів школи здійснювалась у 2016/2017н.р. згідно з 

перспективним планом. Вчителі, які атестувались провели відкриті уроки та 

позакласні заходи. Психологом школи було проведено анкетування з 

визначення рейтингу вчителів серед колег, батьків, учнів. 

Було вивчено та узагальнено досвід роботи учителів Лоян Г.І., Сасюк В.Г., 

Червінської Г.Ф., Дячка О.М., Опанасюка Ю.Г., Шпери Т.А., Ставської О.М., 

Ремажевської Т.В., Формагей А.В. та систему роботи учителя інформатики 

Сторожука О.В. з методичної теми «Комунікативна спрямованість навчання 

англійської мови в середній школі. Питальні слова. Спеціальні питання», 

вчителя фізичної культури Томчак Л.А. з методичної теми «Розвиток фізичних 

якостей засобами спортивних ігор». 

Відповідно до п.6.1. Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, на підставі рішення атестаційної комісії відділу освіти Барської 

райдержадміністрації від 06.04.2017р. № 75-К/тр «Про результати атестації 

педагогічних працівників навчально-виховних закладів району у 2016/2017 

н.р.», рішення атестаційної комісії ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Бара від 29.03.2017р. № 

4, було: 

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший вчитель» вчителю 

фізичної культури та ЗВ Дячку О.М.  

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший вчитель» вчителю 

трудового навчання та ОЗ Опанасюку Ю.Г. 

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічного звання «учитель-методист» вчителю 

англійської мови Лоян Г.І. 

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічного звання «учитель-методист» вчителю 

зарубіжної літератури Червінській Г.Ф. 

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічного звання «старший вчитель» вчителю фізики 

Ремажевській Т.В. 

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічного звання «старший вчитель» вчителю історії та 

права Сасюк В.Г. 

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічного звання «старший вчитель» вчителю 

математики Формагей А.В. 

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічного звання «старший вчитель» вчителю фізики та 

основ здоров'я Шпері Т.А. 



- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший вчитель» вчителю 

англійської мови Маринюк Т.М. 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

практичному психологу Ставській О.М. 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічне звання «старший вчитель» учителю інформатики Сторожуку О.В. 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» учителю 

початкових класів Костюк Т.Б. 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» учителю 

початкових класів Побережній І.М. 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» педагогу-

організатору Побережній І.М. 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» учителю 

початкових класів Степакевич Т.М. 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» учителю 

початкових класів Гвардіян Л.В. 

На виконання плану роботи школи та плану внутрішкільного контролю 

було перевірено стан викладання та відповідність рівня навчальних досягнень 

учнів Державному стандарту початкової загальної освіти з природознавства та 

основ здоров'я; Державному стандарту базової загальної середньої освіти з 

біології, природознавства, географії, економіки, хімії та фізики. Оглядовий 

контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих 

зошитів та зошитів контрольних робіт, про що підготовлено відповідні довідки 

та видано накази по школі. 

Протягом 2016/2017н.р. з метою педагогічної освіти учителів, підвищення 

їх професійного рівня, покращення якості навчально-виховного процесу було 

проведено: 

3 семінари: 
– «Сучасний урок» (практичний семінар) – 26.10., заступник директора з 

навчально-виховної роботи Каліцінська В.О.; 

– методичний семінар «Найбільш типові помилки у роботі учителів і шляхи їх 

подолання» – 22.03., директор школи Савчук М.О.; 

– Конфліктні ситуації «Вчитель-учень. Шляхи їх вирішення» – 12.04., психолог 

школи Ставська О.М.; 

2 конференції: 

– «Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму» 

– 27.10., ЗНВР Каліцінська В.О.; 

– «Виховання інформаційної культури школяра» – 19.04., ЗДВР Рудоман Т.В., 

бібліотекар школи Любінецька Г.С. 

2 засідання круглого столу: 

– «Роль контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності учнів у 

підвищенні її результативності та розитку їхньої творчої активності» – 10.11., 

директор школи Савчук М.О.; 

– «Ефективні форми роботи з сім'єю» – 11.01., ЗВР Рудоман Т.В. 



педагогічні читання на тему «Педагог-новатор О.Захаренко» – 25.10., ЗНВР 

Каліцінська В.О.;  

майстер-класи – 01.11.2016р., 28.03.2017р.; 

панорама відкритих уроків та позакласних заходів учителів, що 

атестуються  

- 08.11. – 13.12.2016р.; 16.01. – 10.02.2017р.; 

тиждень педагогічної майстерності учителів початкової школи та 

природничо-математичного циклу «Творчий учитель – творчий учень»  

- 10.10. – 28.10.2016р.; 14.02. – 16.03.2017р. 

Вдало пройшли предметні тижні. За опитуваннями учнів та педагогічних 

працівників найкращими було визнано тиждень іноземних мов, початкових 

класів та тиждень історії і права. 

Наші учителі брали активну участь у житті району та області.  

Так, учитель інформатики Сторожук О.В. став переможцем обласного та 

лауреатом Всеукраїнського туру «Учитель року – 2017».   

Учителька початкових класів Ваврух О.Д. та учителька образотворчого 

мистецтва та художньої культури Греськів І.Л. стали відповідно переможцем та 

призером конкурсу художньої майстерності «Весняні фантазії». Діяльність 

педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу 

особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання 

інтелектуально та творчо обдарованих дітей. 31 учень стали переможцями та 

призерами ІІ туру Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін за 

2016/2017н.р. 
УКРАЇНСЬКА  МОВА  ТА  ЛІТЕРАТУРА 

9 клас 

Наконечна Вероніка – ІІІ м. (Радзіх А.С.) 

Костюк Діана – ІІІ м. (Рудоман Т.В.) 

10 клас 

Зборовська Тетяна – ІІІ м. (Рудоман Т.В.) 

 
АНГЛІЙСЬКА  МОВА 

9 клас 

Наконечна Вероніка – ІІІ м. (Радовелюк О.М.) 

10 клас 
Маніта Андрій – ІІІ м. (Радовелюк О.М.) 

 
БІОЛОГІЯ 

9  клас 

Костюк Діана – ІІ м. (Савчук М.О.) 

10 клас 
Зборовська Тетяна – І м. (Савчук М.О.) 

 
ФІЗИКА 

7 клас 

Ріпак Максим – І м. (Шпера Т.А.) 



Яцишин Владислав – ІІІ м. (Шпера Т.А.) 
 

АСТРОНОМІЯ 

10 клас 

Брик Діана – ІІІ м. (Шпера Т.А.) 

 
МАТЕМАТИКА 

6 клас 

Панков Ілля – І м. (Формагей А.В.) 

7 клас 

Луцик Олександр – І м. (Пижук Є.К.) 

Ріпак Максим – ІІІ м. (Пижук Є.К.) 

8 клас 

Гурняк Анастасія – І м. (Ставська О.М.) 

9 клас 

Овчарук Ростислав – І м. (Формагей А.В.) 

11 клас 

Васьковець Артур – ІІІ м. (Формагей А.В.) 

 
ГЕОГРАФІЯ 

8 клас 

Лущинський Максим – ІІ м. (Цицюрський Л.Л.) 

Зозуляк Вікторія – ІІІ м. (Цицюрський Л.Л.) 

10 клас 

Маніта Андрій – ІІІ м. (Цицюрський Л.Л.) 

11 клас 

Зябкін Артем – ІІІ м. (Цицюрський Л.Л.) 
ІСТОРІЯ 

8 клас 

Неприлюк Віктор – ІІІ м. (Сасюк В.Г.) 

9  клас 

Овчарук Ростислав – І м. (Сасюк В.Г.) 

10 клас 

Брик Діана – І м. (Каліцінська В.О.) 
 

ПРАВОЗНАВСТВО 

9 клас 

Костюк Діана – ІІ м. (Сасюк В.Г.) 

 
ХІМІЯ 

7 клас 

Ріпак Максим – І м. (Лисак Т.А.) 
 

ІНФОРМАТИКА 

11 клас 

Васьковець Артур – І м. (Сторожук О.В.) 



 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

10 клас 

Плех Анастасія – ІІ м. (Сторожук О.В.) 
 

ТЕХНОЛОГІЇ 

9 клас 

Галкіна Катерина – І м. (Коріневська Н.В.) 

Натмеладзе Георгій – ІІІ м. (Опанасюк Ю.Г.) 

10 клас 

Поліщук Ілона – І м. (Коріневська Н.В.) 

Маніта Андрій – ІІІ м. (Опанасюк Ю.Г.) 

Підтвердив свій рівень знань учень 11 класу Васьковець Артур (уч. 

Сторожук О.В.), який представляв наш район у ІІІ турі Всеукраїнських 

предметних олімпіад з інформатики. Він посів ІІІ місце з інформатики. 

У 2016/2017 н.р. наші учні взяли активну участь у міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних та районних конкурсах. 

У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» з 55 учасників. 25 

учнів отримали «відмінний результат»; 22 – «добрий»; 8 – стали учасниками 

(уч. Бурятинська Л.Г., Котик Н.В., Кушнір О.В., Козяр Т.І., Костюк Т.Б., 

Кирильчик Н.І., Ставська О.М., Формагей А.В., Пижук Є.К.). 

У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник-2017» для учнів 5-11 

класів 25 учнів нашої школи брали участь, з них здобули Диплом І ст. 

Всеукраїнського рівня – 1 учень, Диплом ІІ ст. Всеукраїнського рівня – 4 учнів, 

Диплом ІІІ ст. Всеукраїнського рівня – 4 учнів; Диплом І ст. регіонального 

рівня – 3 учнів; Диплом ІІ ст. регіонального рівня – 4 учнів; Диплом ІІІ ст. 

регіонального рівня – 3учнів, Сертифікат учасника – 5 учнів. (уч. Жунку Н.В., 

Рудоман Т.В., Терлецька О.В.). 

      8 учнів школи брали участь у ІІ турі районного конкурсу знавців 

української мови ім. П. Яцика і 8 – у ІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім.Т.Г. Шевченка. У конкурсі ім. П.Яцика 

переможцями став 1 учень, призерами – 5; переможцем конкурсу 

ім.Т.Г.Шевченка стала 1 учениця, призерами – 4.  

Результати ІІ туру конкурсів подано у таблиці. 

 

Переможці II туру районного конкурсу знавців української мови 

ім. Петра Яцика за 2016/2017н.р. 
 

Клас Місце Прізвище та ім'я учня Прізвище та ініціали 

вчителя 

4-Б ІІІ Мазур Віталіна Кушнір О.В. 

7-Б IІ Ріпак Максим Терлецька О.В. 

8-Б IІІ Зозуляк Вікторія Радзіх А.С. 

8-Б ІІІ Гуменюк Крістіна Радзіх А.С. 

9-Б ІІ Наконечна Вероніка РадзіхА.С. 



10 I Брик Діана Рудоман Т.В. 

 

 

 

Переможці II етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

ім.Т.Шевченка в 2016/2017н.р. 
 

Клас Місце Прізвище та ім'я учня 
Прізвище та ініціали 

вчителя 

5-А ІІІ Головієнко Софія РадзіхА.С. 

7-А I Грабчак Яна Радзіх А.С. 

9-А IІ Костюк Діана Рудоман Т.В. 

9-Б ІІ Наконечна Вероніка Радзіх А.С. 

10 IІ Зборовська Тетяна Рудоман Т.В. 

 

 

Маємо гарні спортивні досягнення: 

    - баскетбол (д.) – І місце, баскетбол (ю.) – ІІ місце (уч.Томчак Л.А.); 

- районна спартакіада «Старти надій» – І місце (уч. Томчак Л.А.); 

- змагання із стрітболу: юнаки: 9-11 класи – ІІ місце (уч.Томчак Л.А.); 

                                                           7-9 класи – ІІ місце (уч.Томчак Л.А.); 

- змагання із стрітболу: дівчата 9-11 класи – ІІ місце (уч.Томчак Л.А.); 

                                                      7-9 класи – ІІІ місце (уч.Томчак Л.А.); 

- обласні змагання із стрітболу: дівчата 9-11 класи – І місце (уч.Томчак 

Л.А.); 

- зональні змагання з баскетболу(д.) – І місце (уч.Томчак Л.А.); 

- військово-патріотична гра «Джура»(«Сокіл») – ІІ місце (уч. Дячок О.М.). 

Цікавою та багатою на різноманітні події була і позаурочна діяльність. 

Вихованці гуртків «Хоровий спів» (кер. В.М.Лоян) та «Денс-стиль» (кер. 

Л.П.Назарова), а також учителі української мови та літератури Жунку Н.В. та 

Рудоман Т.В. гідно представили навчальний заклад у районному фестивалі 

вчительської та учнівської творчості «Проліски надій-2017».  

Переможцями районного конкурсу на кращий малюнок «Охорона праці 

очима дітей» стали учениці 7-А класу Побережна М. та  1-А класу Побережна 

Марія.  

Серед виховних заходів найбільш цікавими та змістовними були такі: 

Свято першого дзвоника, свято Останнього дзвоника (педагог-організатор 

Побережна І.М.), День учителя (11 клас, Томчак Л.А.), година спілкування «28 

жовтня – День визволення України від нацистських загарбників». З нагоди 

відзначення Дня Українського козацтва учні школи взяли участь у тематичних 

уроках «Вінниччина – край козацької слави» (7-А, 9-А класи, уч.Греськів І.Л., 

Сасюк В.Г.), флешмоб «Я люблю Україну свою» (педагог-оргнізатор 

Побережна І.М.), годинах спілкування «Визволення Вінниччини та Барського 

району в роки Другої світової війни» (8 класи, кл.кер. Ставська О.М., Терлецька 



О.В.), «Поети Розстріляного відродження» (10 клас Рудоман Т.В.), перегляд 

документального фільму до Дня пам’яті жертв політичних репресій 

«Биківнянські могили. Історична правда» (9-А клас, Дячок О.М.), засіданні 

круглого столу «Українське козацтво – знаковий період на шляху 

державотворення». Класним керівником Формагей А.В. (9-Б клас) та класним 

керівником 9-А класуДячком О.М. були проведені заходи «Святкова програма 

до Дня захисника Вітчизни»,  «Козацькі забави», свято до Дня пам'яті та 

примирення «Білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить свято Перемоги» 

(кл. керівник 6-Б класу Кирильчик Н.І.). 

У школі систематично працював волонтерський загін «Поклик» – 7-А клас 

(керівник Побережна І.М.). Учасниками загону проведено більше 15 заходів для 

вихованців реабілітаційного центру«Еверест» та ветеранів Великої Вітчизняної 

війни. 

 
 

 

 Аналіз виконання навчальних програм 
На виконання річного плану роботи школи  плану внутрішнього контролю 

на 2016/2017н.р., адміністрацією школи протягом року здійснювався 

моніторинг виконання навчальних програм учителями школи. Під час 

моніторингу зверталась увага на якість і своєчасність виконання програм, зміст 

програмового матеріалу з  кожної теми і запис виконання його в класному 

журналі, проведення передбаченого мінімуму контрольних, практичних, 

лабораторних робіт, тематичного оцінювання навчальних досягнень, умінь і 

навичок учнів, уроків позакласного читання та розвитку мовлення, 

обов’язкових практичних робіт з фізики, хімії, біології. 

       Навчальний процес було організовано відповідно до робочого 

навчального плану роботи школи. Для реалізації якісної підготовки учнів і 

розвитку їх інтелектуальних здібностей у школі було обрано такі навчальні 

плани: 

 для 1-4-х класів  було обрано Типові навчальні плани початкової 

школи, затверджені наказом МОНмолодьспорту України від 

10.06.2011р. № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.04.2014р. №460.  

 для 5-8 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолольспорту 

України від 03.04.2012р. № 409 (в редакції наказу МОН України від 

29.05.2014р. № 664) (додаток 1), із змінами згідно з наказом МОН України 

від 12.12.2014р. № 1465; 

 для 9 класів – зa Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України 

від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

05.02.2009 № 66 (додаток 1); 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/19403/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28761/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/41572/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2704/


 для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 

27.08.2010р. № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

29.05.2014р. № 657, (додаток 15), та змінами від 07.08.2015р. № 855 (додаток 

2) профіль універсальний, що передбачає вивчення предметів на 

академічному рівні. 

Навчальні заняття проводились за семестровою системою.  

У вересні на засіданні шкільних методичних об’єднань, нарадах при 

директорові, під час індивідуальних бесід з учителями проводились 

консультації, на яких надавалися практичні рекомендації щодо виконання 

навчальних програм. Навчальний матеріал з усіх предметів інваріантної 

складової робочого навчального плану вивчався послідовно, з урахуванням 

рекомендації МОН України, інструктивно-методичних рекомендацій щодо 

вивчення навчальних дисциплін у 2016/2017н.р.  

 

 

 

Початкова школа. 

Учителі 1-4-х класів дотримувалися рекомендації щодо розподілу годин на 

вивчення окремих тем, проведення тематичного оцінювання навчальних 

досягнень учнів 3-4 класів згідно з графіком тематичного оцінювання. 

На період хвороби вчителів у школі здійснювалась профільна заміна, що 

дало змогу виконати навчальні плани без відставання. 

 

Оцінювання навчальних досягень учнів здійснювалося вербально: 

  –  у 1,2-х класах з усіх предметів інваріантної складової; 

– у 3-4 класах з предметів інваріантної складової (інформатики, 

муз.мист., обр.мист., основ здоров'я, фіз.культури). 

За 12-бальною системою здійснювалося оцінювання навчальних 

досягнень учнів з предметів інваріантної складової освітньої галузі «Мови і 

літератури (мовний і літературний компонент)», «Математика», 

«Природознавство». 

Перевіркою контрольних, класних і домашніх письмових робіт з мови та 

математики встановлено, що роботи оцінюються вчителями систематично, 

ведеться класифікація помилок відповідно до методичних рекомендацій. Змісто 

вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних 

досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.  

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014р. № 1547, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14.02.2015р. за № 157/26602, наказів МОН 

України від 20.10.2016р. № 1272 «Про проведення державної підсумкової 

атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 

навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016р. № 

1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/8801/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/41575/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46106/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/53876/
http://osvita.ua/legislation/other/53847/
http://osvita.ua/legislation/other/53847/


20.10.2016р. № 1272», від 05.08.2016р. № 948 «Про затвердження змін до 

навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 

21.08.2013р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої 

освіти» зі змінами (наказ від 19.08.2016р. № 1009 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013р. № 1222»), листа МОН 

України від 13.03.2017р. № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової 

атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному 

році», рішення педагогічної ради від 24.04.2017р., протокол № 3, з метою 

створення належних умов в школі, що забезпечать безумовне дотримання 

порядку закінчення 2016/2017н.р. й проведення державної підсумкової 

атестації, встановленого нормативними документами, здійснення контролю за 

виконанням навчальних планів і програм;  визначення відповідності освітнього 

рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової загальної 

освіти, рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті 

знання і вміння на практиці 16 по 24 травня 2017 року в початковій школі були 

проведено державну підсумкову атестацію (підсумкові контрольні роботи з 

української мови, читання і математики). 

Завдання для підсумкових контрольних робіт з української мови, читання і 

математики було підготовлено комісією із врахуванням вимог Державного 

стандарту початкової загальної освіти, навчальних планів та програм. 

За результатами підсумкових контрольних робіт можна зробити висновок, 

що всі учні 4-х класів засвоїли програмований матеріал з читання української 

мови та математики і готові навчатися в основній школі. 

 

Результати державної підсумкової атестації з літературного читання  

у 4-А класі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типові помилки: 

– відновлення послідовності подій у творі; 

– висловлення власної думки на основі прочитаного. 

 

Якісний показник з читання 

Змістова лінія Якісний показник, % 

Коло читання 71 

Літературознавча пропедевтика 85 

Досвід читацької діяльності: 92 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Виконали роботу 
% Середній бал 

К-ть учнів Сума балів 

12-10 6 63 46 

8,6 
9-7 5 41 38 

6-4 1 5 8 

3-1 1 3 8 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/53876/


Усвідомлення жанрових особливостей твору 

Смисловий і структурний аналіз тексту 60 

Засоби художньої виразності (для художніх творів)  

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного  73 

Формування і розвиток навички читання (спосіб, темп) 71 

 

Загальний якісний показник з читання 72%. 

 

Результати державної підсумкової атестації з літературного читання  

у 4-Б класі: 

 

 

 

 

 

 

 

Типові помилки: 

– відновлення послідовності подій у творі; 

– висловлення власної думки на основі прочитаного. 

 

Якісний показник з читання 

Змістова лінія Якісний показник, % 

Коло читання 88 

Літературознавча пропедевтика 97 

Досвід читацької діяльності: 

97 Усвідомлення жанрових особливостей твору 

Смисловий і структурний аналіз тексту 45 

Засоби художньої виразності (для художніх творів)  

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного  65 

Формування і розвиток навички читання (спосіб, темп) 88 

 

Загальний якісний показник з читання 77%. 
 

Середній бал з читання свідчить про те, що учителі Костюк Т.Б. та Кушнір 

О.В. добре підготували учнів до державної підсумкової атестації, систематично 

проводили повторення навчального матеріалу з читання, вчили учнів 

працювати з текстами, розуміти їх зміст, тлумачити значення слів та висловів, 

визначати головну думку, розрізняти жанри творів і літературні терміни. 

За результатами державної підсумкової атестації з читання учителям слід 

більше звертати увагу на формування у школярів умінь відтворювати 

послідовність подій у творі та висловлювати власну думку на основі 

прочитаного. 

 

Результати державної підсумкової атестації з української мови у 4-А класі: 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Виконали роботу 
% Середній бал 

К-ть учнів Сума балів 

12-10 16 166 53 

9,3 
9-7 12 110 40 

6-4 2 12 7 

3-1    

Рівень Виконали роботу % Середній бал 



 
 

 

 

 

 

 

 

Типові помилки: 

– при визначенні будови слова; 

– при знаходженні частин мови; 

– при написанні слів з апострофом. 

 

Якісний показник з української мови 
Змістова лінія Якісний показник, % 

Соціокультурна  51 

Правопис 51 

Звуки і букви 51 

Слово. Значення слова 77 

Будова слова 62 

Частини мови 54 

Речення  69 

Мовленнєва діяльність 58 

 

Загальний якісний показник з української мови 58%. 
 

Результати державної підсумкової атестації з української мови у 4-Б класі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типові помилки: 

– при визначенні частин мови; 

– при встановленні зв’язку слів у реченні; 

– при написанні слів з апострофом; 

         – при визначенні частин слова. 

 

Якісний показник з української мови 

навчальних 

досягнень 
К-ть учнів Сума балів 

12-10 4 41 31 

6,9 
9-7 4 31 31 

6-4 3 14 23 

3-1 2 4 15 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Виконали роботу 
% Середній бал 

К-ть учнів Сума балів 

12-10 9 97 30 

7,8 
9-7 13 104 43 

6-4 6 28 20 

3-1 2 5 7 



Змістова лінія Якісний показник, % 

Соціокультурна  54 

Правопис 54 

Звуки і букви 54 

Слово. Значення слова 90 

Будова слова 77 

Частини мови 77 

Речення  77 

Мовленнєва діяльність 63 

 

 

 

 

Загальний якісний показник з української мови 65%. 
 

Результати контрольних робіт з української мови свідчать про добру 

підготовку учнів до державної підсумкової атестації з предмету. Більшість 

учнів володіють репродуктивними, частково-пошуковими та практичними 

рівнями виконання завдань. 

Однак учителям потрібно більше уваги звертати на розвиток умінь: 

– встановлювати зв’язок слів у реченні; 

– визначати частини мови та слова; 

– писати слова з апострофом. 

 

 

Результати державної підсумкової атестації з математики у 4-А класі: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типові помилки: 

– при розв’язуванні задач на рух; 

– при знаходженні значень виразів; 

– при знаходженні частини від числа; 

– при розв’язуванні задач геометричного змісту; 

– при розв’язуванні задач складанням рівняння. 

 

Якісний показник з математики 
Змістова лінія Якісний показник, % 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Виконали роботу 
% Середній бал 

К-ть учнів Сума балів 

12-10 3 33 23 

6,6 
9-7 5 37 39 

6-4 2 10 15 

3-1 3 6 23 



Числа, дії з числами 62 

Математичні вирази, рівності, нерівності; 50 

Сюжетні задачі 52 

Величини 66 

Просторові відношення, геометричніфігури 48 

 

Загальний якісний показник з математики 55%. 
 

 

 

Результати державної підсумкової атестації з математики у 4-Б класі: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типові помилки: 

– при знаходженні частини від числа; 

– при знаходженні значень виразів; 

– при розв’язуванні задач геометричного змісту; 

– при розв’язуванні задач складанням рівняння. 

 

Якісний показник з математики 
Змістова лінія Якісний показник, % 

Числа, дії з числами 74 

Математичні вирази, рівності, нерівності; 67 

Сюжетні задачі 77 

Величини 80 

Просторові відношення, геометричніфігури 70 

 

Загальний якісний показник з математики 68 %. 
 

З таблиці видно, що більшість учнів досягли високого та достатнього рівня 

знань з математики. 

Проте учителям слід звернути увагу на: 

– розвиток обчислювальних навичок; 

– розв’язування задач геометричного змісту; 

– розв’язування задач складанням рівняння. 

 

Основна та старша школа. 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Виконали роботу 
% Середній бал 

К-ть учнів Сума балів 

12-10 6 67 20 

8,1 
9-7 17 205 57 

6-4 7 39 23 

3-1 - - - 



Навчальні плани і програми відповідають вимогам навчальних програм, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в 

загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання, 

Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Учителі дотримувалися рекомендації щодо розподілу годин на вивчення 

окремих тем, проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 

5-11 класів згідно з графіком тематичного оцінювання. 

Учителі української мови та літератури, англійської мови реалізували 

закладену державною програмою кількість робіт з розвитку зв’язного 

мовлення, тематичних атестацій та всіх видів мовленнєвої діяльності; 

відпрацьовано навички аудіювання, говоріння, читання, письма.  

Учителі математики, фізики, інформатики виконали обов’язкову кількість 

лабораторних та контрольних робіт, тематичних атестацій. 

Учителями природничих дисциплін проведено всі практичні та 

лабораторні роботи.   

Навчальна програма виконана вчителями фізичної культури, основ 

здоров’я, Захисту Вітчизни, музичного мистецтва, трудового навчання. 

На період хвороби вчителів та проходження курсів підвищення 

педагогічної кваліфікації у школі здійснювалась в основному профільна заміна, 

що дало змогу виконати навчальні плани без відставання. 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014р. № 1547, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14.02.2015р. за № 157/26602, та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016р. № 1272 «Про проведення 

державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» із змінами, внесеними 

наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2016р. № 1696 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016р. № 

1272», рішення педагогічної ради від 13.03.2017р. протокол № 2, з метою 

створення належних умов у навчальному закладі, щодо забезпечення 

безумовного дотримання порядку закінчення 2016/2017н.р. й проведення 

державної підсумкової атестації, встановленого нормативними документами, 

здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм, у школі з 

02.06. по 09.06.2017р. у 9-х класах було проведено державну підсумкову 

атестацію учнів з навчальних дисциплін інваріантної складової: 

– українська мова 02.06.2017р.; 

– математика 06.06.2017р.; 

– англійська мова 09.06.2017р. 

Усього ДПА склало 63 учні 9-х класів. Учень 9-В класу Тхір Ігор 

Вадимович звільнений від ДПА згідно довідокки ЛКК та рішення педагогічної 

ради від 15.05.2017р. протокол № 4. Учень 9-А класу Байлюк Максим 

Володимирович складав ДПА позачергово за рішенням педагогічної ради від 

15.05.2017р., протокол № 4. 



Порівняльний аналіз результатів ДПА та річного оцінювання й узагальнені 

дані представлені в таблицях. 

 

                                             Українська мова 

 

№ 

з/п 
Клас 

Рівень навчальних 

досягнень 
ДПА 

Якісний 

показник,% 

Середній 

бал 

П С Д В П С Д В Р ДПА Р ДПА 

1. 9-А - 10 2 8 - 8 4 8 50 60 8 7,4 

2. 9-Б - 7 9 8 - 9 7 8 70,8 62,5 8,9 7,7 

3. 9-В - 5 8 5 - 5 8 5 72,2 72,2 7,7 7,8 

 

                                                           9-А клас 

 

№ з/п Прізвище, ініціали учнів Річна оцінка Оцінка за атестацію 

1 Абраменко Дмитро Сергійович 4 4 

2 Баранюк Ярослав Валерійович 7 7 

3 Білоконь Олександр Іванович 6 6 

4 Гаджалова Даніела Мар’янівна  5 8 

5 Гальчук Олександр Юрійович 5 5 

6 Дячок Олександра Олександрівна 11 10 

7 Захарчук Владислав Віталійович 9 9 

8 Іськова Софія Олександрівна 10 10 

9 Кащенко Марія Михайлівна  10 10 

10 Корнійчук Андрій Валерійович 10 10 

11 Корольова Ольга Олегівна  10 10 

12 Костюк Діана Юріївна 11 12 

13 Любарський Максим Юрійович 5 6 

14 Мончук Богдан Анатолійович 5 5 

15 Поліщук Олег Юрійович 5 7 

16 Рибінський Максим Анатолійович 5 5 

17 Стрелкова Катерина Вікторівна 11 10 

18 Тімоніна Богдана Анатоліївна 5 6 

19 Шевченко Дарина Олегівна 10 10 

20 Якушева Вікторія Дмитрівна 6 6 

 

Типові помилки: 

– при написанні сумнівних приголосних в коренях слів, подовження 

приголосних звуків; 

– при написанні префіксів пре-, при-; 

– при вживанні розділових знаків в складнопідрядних реченнях. 

– при вживанні розділових знаків при відокремлених членах речення. 

 

                                                              9-Б клас 

 

№ з/п Прізвище, ініціали учнів Річна оцінка Оцінка за атестацію 

1 Белінський Владислав Романович 6 4 

2 В’юн Володимир Олександрович 4 4 



3 Гавриш Володимир Олександрович 8 8 

4 Галкіна Катерина Михайлівна 10 10 

5 Длужинський Богдан Анатолійович 9 9 

6 Длужинський Роман Анатолійович 8 8 

7 Ендевич Ярослава Володимирівна 6 6 

8 Желавська  Сабріна  Валентинівна 7 6 

9 Залєвська Владислава Олегівна 6 6 

10 Ковальчук Радислав Степанович 7 7 

11 Коломієць Віра Іванівна 10 9 

12 Корнєєва Єлизавета Василівна 6 5 

13 Ксьондзова Анастасія Віталіївна 10 10 

14 Маніта Іванна Вадимівна 9 7 

15 Наконечна Вероніка Сергіївна 12 12 

16 Натмеладзе Георгій Таймуразович 5 5 

17 Никитюк Володимир Олексійович 6 6 

18 Овчарук Ростислав Олегович 10 10 

19 Омельченко Богдана Анатоліївна 8 10 

20 Проданець Віталій Анатолійович 7 6 

21 Стеблевська Дана Олегівна 11 10 

22 Трохимчук Яна Володимирівна 11 10 

23 Філіпов Ростислав Васильович  8 7 

24 Харченко Діана Русланівна 10 10 

 

Типові помилки: 

– при написанні прислівників з префіксом по- та суфіксами -ому-, -и-; 

– при написанні власних назв; 

– при написанні прикметників вищого і найвищого ступеня; 

– вживання розділових знаків при відокремлених означеннях і обставинах. 

 

9-В клас 

 

№ з/п Прізвище, ініціали учнів Річна оцінка Оцінка за атестацію 

1 Бойко Олександр Анатолійович 5 6 

2 Вергелес  Анастасія Олександрівна 7 7 

3 Вершицька Анастасія Юріївна 8 8 

4 Горбатюк Богдан Ярославович 8 8 

5 Данильчук  Ірина  Вікторівна 10 10 

6 Данильчук  Наталія  Вікторівна 11 10 

7 Калашнік Анна Володимирівна 10 10 

8 Катунцевський Ростислав Костянтин. 5 5 

9 Козлова  Інна  Вадимівна 8 7 

10 Купріянов Максим Олександрович 4 4 

11 Надибська Ірина Олександрівна  8 9 

12 Обмоклий Юрій Володимирович 9 9 

13 Розбийголова  Дар’я Антонівна 10 10 

14 Третюхін Олександр Олегович 9 9 

15 Тхір Ігор Вадимович - - 



16 Хмарський Тарас Русланович 7 7 

17 Холява Валентин Олександрович 4 5 

18 Чорний Вадим Анатолійович 6 5 

19 Шумило Валерія Едуардівна 11 10 

 

Типові помилки: 

– при написанні власних назв; 

– при написанні прислівників; 

– при вживанні розділових знаків в складному реченні. 

 

                                                  Математика 

№ 

з/п 
Клас 

Рівень навчальних 

досягнень 
ДПА 

Якісний 

показник,% 

Середній 

бал 

П С Д В П С Д В Р ДПА Р ДПА 

1. 9-А - 9 3 8 - 6 5 9 55 70 7,6 8,5 

2. 9-Б - 7 9 8 - 6 9 9 70,8 75 8,8 8 

3. 9-В - 7 8 3 - 5 7 6 61,1 72 7 7,5 

 

                                                              9-А клас 
№ 

з/п 
Прізвище, ініціали учнів  Річна оцінка Оцінка за атестацію 

1 Абраменко Дмитро Сергійович 4 5 

2 Баранюк Ярослав Валерійович 7 8 

3 Білоконь Олександр Іванович 6 7 

4 Гаджалова Даніела Мар’янівна  7 8 

5 Гальчук Олександр Юрійович 5 6 

6 Дячок Олександра Олександрівна 11 11 

7 Захарчук Владислав Віталійович 9 10 

8 Іськова Софія Олександрівна 10 11 

9 Кащенко Марія Михайлівна  10 11 

10 Корнійчук Андрій Валерійович 10 11 

11 Корольова Ольга Олегівна  10 11 

12 Костюк Діана Юріївна 11 11 

13 Любарський Максим Юрійович 6 7 

14 Мончук Богдан Анатолійович 4 5 

15 Поліщук Олег Юрійович 6 7 

16 Рибінський Максим Анатолійович 5 6 

17 Стрелкова Катерина Вікторівна 11 11 

18 Тімоніна Богдана Анатоліївна 4 6 

19 Шевченко Дарина Олегівна 10 11 

20 Якушева Вікторія Дмитрівна 5 6 

 

Типові помилки: 

– відмова від виконання третьої частини роботи; 

– при побудові малюнків до задачі; 

– при розв’язуванні систем лінійних рівнянь з двома невідомими; 

– при спрощенні виразів. 

 

                                                           9-Б клас 

 



№ 

з/п 
Прізвище, ініціали учнів  Річна оцінка Оцінка за атестацію 

1 Белінський Владислав Романович 5 5 

2 В’юн Володимир Олександрович 5 5 

3 Гавриш Володимир Олександрович 8 9 

4 Галкіна Катерина Михайлівна 9 10 

5 Длужинський Богдан Анатолійович 9 9 

6 Длужинський Роман Анатолійович 8 8 

7 Ендевич Ярослава Володимирівна 6 6 

8 Желавська  Сабріна  Валентинівна 7 7 

9 Залєвська Владислава Олегівна 7 7 

10 Ковальчук Радислав Степанович 7 8 

11 Коломієць Віра Іванівна 10 10 

12 Корнєєва Єлизавета Василівна 6 7 

13 Ксьондзова Анастасія Віталіївна 10 10 

14 Маніта Іванна Вадимівна 6 6 

15 Наконечна Вероніка Сергіївна 11 11 

16 Натмеладзе Георгій Таймуразович 6 6 

17 Никитюк Володимир Олексійович 7 7 

18 Овчарук Ростислав Олегович 10 10 

19 Омельченко Богдана Анатоліївна 10 10 

20 Проданець Віталій Анатолійович 6 6 

21 Стеблевська Дана Олегівна 10 11 

22 Трохимчук Яна Володимирівна 10 11 

23 Філіпов Ростислав Васильович  8 8 

24 Харченко Діана Русланівна 10 10 

Типові помилки: 

– відмова від виконання третьої частини роботи; 

– при розв’язуванні систем лінійних рівнянь з двома невідомими; 

– при спрощенні виразів. 

                                                           9-В клас 

№ з/п Прізвище, ініціали учнів Річна оцінка Оцінка за атестацію 

1 Бойко Олександр Анатолійович 4 5 

2 Вергелес  Анастасія Олександрівна 6 7 

3 Вершицька Анастасія Юріївна 7 8 

4 Горбатюк Богдан Ярославович 6 7 

5 Данильчук  Ірина  Вікторівна 9 10 

6 Данильчук  Наталія  Вікторівна 10 10 

7 Калашнік Анна Володимирівна 9 10 

8 Катунцевський Ростислав Костянтин. 4 4 

9 Козлова Інна Вадимівна 8 9 

10 Купріянов Максим Олександрович 4 4 

11 Надибська Ірина Олександрівна  7 8 

12 Обмоклий Юрій Володимирович 9 9 

13 Розбийголова Дар’я Антонівна 10 11 

14 Третюхін Олександр Олегович 9 10 

15 Тхір Ігор Вадимович - - 

16 Хмарський Тарас Русланович 7 8 

17 Холява Валентин Олександрович 4 4 

18 Чорний Вадим Анатолійович 4 4 

19 Шумило Валерія Едуардівна 10 11 

Типові помилки 

– відмова від виконання третьої частини роботи; 



– при виконанні вправ з послідовностями; 

– при розв’язуванні систем нерівностей. 

 

                                              Англійська мова 

№ 

з/п 
Клас 

Рівень навчальних 

досягнень 
ДПА 

Якісний 

показник,% 

Середній 

бал 

П С Д В П С Д В Р ДПА Р ДПА 

1. 9-А 2 9 - 9 - 8 3 9 45 60 7,4 8 

2. 9-Б - 10 9 5 - 9 7 8 58 62,5 8 7,9 

3. 9-В 1 5 9 3 - 7 8 3 66,7 61 7 7,2 

 

                                                              9-А клас 
№ 

з/п 
Прізвище, ініціали учнів  Річна оцінка Оцінка за атестацію 

1 Абраменко Дмитро Сергійович 3 4 

2 Баранюк Ярослав Валерійович 6 7 

3 Білоконь Олександр Іванович 4 5 

4 Гаджалова Даніела Мар’янівна  6 7 

5 Гальчук Олександр Юрійович 4 5 

6 Дячок Олександра Олександрівна 11 11 

7 Захарчук Владислав Віталійович 10 11 

8 Іськова Софія Олександрівна 11 11 

9 Кащенко Марія Михайлівна  11 11 

10 Корнійчук Андрій Валерійович 11 11 

11 Корольова Ольга Олегівна  10 11 

12 Костюк Діана Юріївна 10 11 

13 Любарський Максим Юрійович 6 7 

14 Мончук Богдан Анатолійович 3 4 

15 Поліщук Олег Юрійович 6 7 

16 Рибінський Максим Анатолійович 5 6 

17 Стрелкова Катерина Вікторівна 11 11 

18 Тімоніна Богдана Анатоліївна 4 5 

19 Шевченко Дарина Олегівна 11 11 

20 Якушева Вікторія Дмитрівна 5 6 

 

Типові помилки: 

– не розуміють прочитаний текст; 

– неправильно визначають граматичний час і частини мови; 

– допускають орфографічні помилки; 

– не використовують закінчення «s», «ing», «ed». 

                                                            

                                                                  9-Б клас 

 
№ 

з/п 
Прізвище, ініціали учнів  Річна оцінка Оцінка за атестацію 

1 Белінський Владислав Романович 4 5 

2 В’юн Володимир Олександрович 4 4 

3 Гавриш Володимир Олександрович 8 9 

4 Галкіна Катерина Михайлівна 9 9 

5 Длужинський Богдан Анатолійович 6 6 

6 Длужинський Роман Анатолійович 6 6 



7 Ендевич Ярослава Володимирівна 6 6 

8 Желавська  Сабріна  Валентинівна 7 7 

9 Залєвська Владислава Олегівна 8 9 

10 Ковальчук Радислав Степанович 6 7 

11 Коломієць Віра Іванівна 11 11 

12 Корнєєва Єлизавета Василівна 7 8 

13 Ксьондзова Анастасія Віталіївна 9 10 

14 Маніта Іванна Вадимівна 6 5 

15 Наконечна Вероніка Сергіївна 12 12 

16 Натмеладзе Георгій Таймуразович 5 5 

17 Никитюк Володимир Олексійович 4 4 

18 Овчарук Ростислав Олегович 11 11 

19 Омельченко Богдана Анатоліївна 9 10 

20 Проданець Віталій Анатолійович 8 8 

21 Стеблевська Дана Олегівна 10 10 

22 Трохимчук Яна Володимирівна 11 11 

23 Філіпов Ростислав Васильович  6 6 

24 Харченко Діана Русланівна 9 10 

Типові помилки: 

– при при визначенні граматичного часу; 

– при написанні закінчень «s», «ing», «ed»; 

– неправильне вживання розділових знаків при звертанні; 

– неправильне вживання великої літери у власних назвах. 

 

                                                              9-В клас 

№ з/п Прізвище, ініціали учнів Річна оцінка Оцінка за атестацію 

1 Бойко Олександр Анатолійович 4 5 

2 Вергелес  Анастасія Олександрівна 8 6 

3 Вершицька Анастасія Юріївна 7 8 

4 Горбатюк Богдан Ярославович 6 6 

5 Данильчук  Ірина  Вікторівна 9 9 

6 Данильчук  Наталія  Вікторівна 10 10 

7 Калашнік Анна Володимирівна 9 9 

8 Катунцевський Ростислав Костянтин. 5 5 

9 Козлова  Інна  Вадимівна 7 8 

10 Купріянов Максим Олександрович 4 5 

11 Надибська Ірина Олександрівна  8 9 

12 Обмоклий Юрій Володимирович 8 9 

13 Розбийголова  Дар’я Антонівна 10 11 

14 Третюхін Олександр Олегович 8 8 

15 Тхір Ігор Вадимович - - 

16 Хмарський Тарас Русланович 7 7 

17 Холява Валентин Олександрович 3 4 

18 Чорний Вадим Анатолійович 4 4 

19 Шумило Валерія Едуардівна 10 11 

 

Типові помилки: 

– не розуміють прочитаний текст; 

– при визначенні граматичного часу і частин мови; 

– при написанні закінчень «s», «ing», «ed». 

 



Результати державної підсумкової атестації учня 9-А класу 

Байлюка Максима Володимировича: 
№ 

з/п 
Предмет   Річна оцінка Оцінка за атестацію 

1 Українська мова 11 12 

2 Математика  11 12 

3 Англійська мова 11 12 

 

За результатами ДПА з української мови відповідність якісного 

показника та середнього балу річного оцінювання та ДПА показали учні 9-В 

класу (уч. Терлецька О.В.). 

Результати річного оцінювання учнів 9-А класу майже відповідають 

оцінюванню за ДПА. та 9-Б класів показали невідповідність знань річного 

оцінювання та ДПА. Результати державної підсумкової атестації нижчі, ніж 

річні. Так, у 9-А класі (вч. Рудоман Т.В.) якісний показник – 60%, що на 10% 

більше, ніж річний, середній бал – 7,4, що на 0,6 бала нижче, ніж річний; у 9-Б 

класі (вч. Радзіх А.С.) якісний показник – 62,5%, що на 8,3% нижче, ніж річний, 

середній бал – 7,7, що на 1,2 бали нижче, ніж річний показник.  

Порівняльна характеристика результатів з математики свідчить про 

об’єктивність оцінювання учителями рівня навчальних знань учнів. Найвищий 

якісний показник у 9-Б класі (уч. Формагей А.В.) – 75%, у 9-В (уч. Пижук Є.К.) 

– 72%, у 9-А класі (уч. Ставська О.М.) – 70%. А середній бал найвищий у 9-А 

класі – 8,5, у 9-Б класі – 8, у 9-В класі – 7,5.  

При складанні ДПА з англійської мови учні 9-А класу показали якісний 

показник – 60%, середній бал – 8 (уч. Сторчак Л.В.). У 9-Б класі (уч.Радовелюк 

О.М.) якісний показник – 62,5%, середній бал – 7,9. У 9-В класі (уч. Сторчак 

Л.В.) якісний показник – 61%, середній бал – 7,2.  

Однак, якщо порівнювати показники за ДПА з річним оцінюванням, то 

можна зробити висновок, що якісний показник річного оцінювання у 9-А та 9-Б 

класах (уч. Сторчак Л.В., Радовелюк О.М.) був занижений.  

Навчання учнів з особливими освітніми потребами. 

 Початкова школа. 

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

освіту», з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти та Положення 

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2003 року 

№9/7330  в школі організовано індивідуальне навчання для учениці 3-А класу 

Берт Ольги Олегівни. Навчання здійснювалось за Типовим навчальним планом 

початкової школи, затвердженим наказом МОНмолодьспорту України від 

10.06.2011р. № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16.04.2014р. № 460 з урахуванням психофізичних особливостей 

дитини.           

З метою реалізації  прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту 

за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції у суспільство, залучення 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/19403/


сім’ї до участі у навчально-виховному процесі організовано 2 класи з 

інклюзивним навчанням: 

-  1-В клас – для Руських Вікторії Максимівни; 

- 3-А клас – для Степанкевич Надії Анатоліївни. 

      Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням 

здійснювався відповідно до Типових навчальних планів початкової школи, 

затверджених наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011р. № 572, із 

змінами,  наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014р. № 460 з 

урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності 

дітей з особливими освітніми потребами.  

        В індивідуальному навчальному плані було передбачено від трьох до 

восьми годин на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з 

урахуванням висновку ПМПК та типових навчальних планів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку. Такі години враховано під час 

визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження дітей 

з особливими освітніми потребами. 

Основна школа. 

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

освіту», з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти та Положення 

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2003 року 

№9/7330  в школі було організовано індивідуальне навчання для учнів 6-А 

класу Малого Артема Віталійовича та 9-В класу Тхора Ігоря Вадимовича. 

Навчання  здійснювалось за індивідуальними планами з урахуванням 

психофізичних особливостей учнів:            

 Малий Артем Віталійович – за Типовими навчальними планами 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для розумово-

відсталих дітей з українською мовою навчання, додаток 18 до наказу МОН 

України від 22.04.2014р. № 504; 

 Тхір Ігор Вадимович – зa Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України 

від 23.02.2004р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

05.02.2009р. № 66 (додаток 1). Кількість навчальних годин для 

організації  індивідуальної форми навчання визначено наказом відділу освіти 

Барської райдержадміністрації від 09.09.2016р. №236 відповідно до кількості 

предметів інваріантної частини навчального плану, складає 14 год на тиждень 

та забезпечує виконання вимог Державних стандартів загальної середньої 

освіти.  

Кількість годин на викладання української мови (1 год.),української літератури 

(1год), зарубіжної літератури (1год), англійської мови (1год), алгебри (1год), 

геометрії (1год), інформатики (0,5год), всесвітньої історії (0,5год), історії 

україни (1год), права (0,5год), художньої культури (0,5год), географії (1год), 

фізики (1год), хімії (1год), біології (1год), основ здоров'я (0,5год), трудового 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/19403/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2704/


навчання (0,5год) встановлена відповідно до можливостей учня та погоджена 

з батьками. 

Тривалість уроків - 40 хвилин. Тривалість перерв між уроками 

визначається індивідуально з урахуванням психофізичних особливостей дитини  

та за умов забезпечення санітарно-гігієнічного режиму. 

Навчальні плани та програми учнів, які навчаються за індивідуальною 

формою навчання, адаптовані до навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів та виконані. 

В класних журналах інклюзивних класів та індивідуальної форми навчання 

початкової та основної школи всі записи уроків оформлено відповідно до 

програм, планів та розкладу уроків.  

 

 

 

 

Аналіз навчально-виховної роботи 

Аналіз навчальної роботи 

Станом на 26 травня 2017 року в школі навчалося 528 учнів. На високий і 

достатній рівень навчальних досягнень закінчило школу 230 учнів, з них на 

високий рівень – 84 учнів. Отримали: 

 свідоцтв звичайного зразка –49; 

 свідоцтв з відзнакою – 15; 

 атестатів звичайного зразка –10; 

 атестатів особливого зразка –1; 

 срібну медаль – 1. 

Усі учні 1-8-х класів і 10 класу переведені до наступного класу. Відсутні 

учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.  

Рік 

Всього 

учнів школи 

1-11 класів 

Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

2016-2017 528 7 165 146 84 

Школа I ступеня – 9 класів, 216 учнів, з них закінчило навчальний рік 

Клас 
Кількість 

учнів 

Рівень досягнень 
Якісний 

показник 

Високий Достатній Середній Початковий 
2016-2017 

н. р. 

1-А 28 – – – – – 



1-Б 29 – – – – – 

1-В 17 – – – – – 

2-А 24 – – – – – 

2-Б 28 – – – – – 

3-А 23 5 11 7 – 69,6 

3-Б 24 4 15 5 – 79,2 

4-А 13 3 6 3 1 69 

4-Б 30 7 13 10 – 67 

Загальний рівень навчальних досягнень зріс порівняно із минулим навчальним 

роком. 

Школа II ступеня – 11 класів, 285  учнів, з них закінчило навчальний рік 

Клас 
Кількість 

учнів 

Рівень досягнень 
Якісний 

показник 

Високий Достатній Середній Початковий 2016-2017н. р. 

5-А 32 9 17 6 – 81,3 

5-Б 35 11 8 16 - 54,2 

6-А 30 8 10 12 – 60 

6-Б 20 3 8 9 – 55 

7-А 26 4 8 14 – 46,2 

7-Б 29 3 14 12 – 58,6 

8-А 21 1 8 12 – 43 

8-Б 28 3 10 15 – 46,4 

9-А 21 9 1 9 2 48 

9-Б 24 4 7 13 – 45,8 

9-В 19 3 6 6 4 47,4 

 

Школа III ступеня – 2 класи, 27 учнів, з них закінчило 

навчальний рік 



 

 

 

 

 

Аналіз виховної роботи 

Виховна робота в школі протягом 2016/2017 н.р. здійснювалася згідно з 

Конституцією України, Законом України «Про освіту», Національною 

програмою  правової освіти, Конвенцією ООН про права дитини, наказами 

МОН України від «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді», Заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» 

№ 641 від 16.06.2015р., Указу Президента України №580 від 13.10.2015р. «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 

роки», листа МОН № 2.1/10-1828 від 25.07.2016 «Про методичні рекомендації з 

питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 

навчальному році» і була спрямована на:  

– формування загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів, виховання 

патріотизму, моральності; 

– відродження кращих духовних надбань українського народу, розвиток і  

підтримку традицій, вшанування сімейних цінностей; 

– підвищення рівня правової культури дітей; 

– формування навичок культури здорового способу життя; 

– профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей, 

випадків фізичного і психічного насильства; 

– створення психологічних, санітарно-гігієнічних, комунікативних умов для 

повноцінного розвитку особистості дитини.  

Педагогічний колектив школи працює над реалізацією виховної проблеми 

навчального закладу «Застосування новітніх сучасних методик для 

формування системи моральних цінностей учнів, орієнтованих на духовні 

засади українського суспільства та загальнолюдські цінності», мета якої 

Клас 
Кількість 

учнів 

Рівень досягнень 
Якісний 

показник 

Високий Достатній Середній Початковий 
2016-2017 

н. р. 

10 17 5 2 10 – 40 

11 10 2 2 6 – 63 



створення цілісної системи виховної роботи з класним і загальношкільним 

коллективом учнів у здійсненні індивідуального підходу до кожного школяра. 

З метою вирішення завдань виховної роботи відбулись засідання 

методоб’єднання класних керівників, на яких розглянуто питання виховної 

роботи, проведено обмін досвідом щодо формування успішної особистості, 

питання превентивного виховання як головного чинника у формуванні 

безпечної поведінки школярів, рівня вихованості учнів 1-11 класів. 

Упродовж 2016/2017н.р. учні нашої школи брали активну участь у: 

Міжнародному конкурсі малюнку «Здай кров заради життя» (переможці 

учениця 5-А класу Софія Головієнко зайняла І місце, її робота була відправлена 

до м. Києва для участі в ІІ етапі Конкурсу. Призерами конкурсу також стали 

Побережна Марина, учениця 7-А класу (І місце, учитель Греськів І. Л.), 

Побережна Марія, учениця 1-А класу (ІІ місце, учитель Ваврух О.Д.).  

 

 

 

 Всеукраїнській акції «За чисте довкілля»; 

 обласному конкурсі моделей системної роботи з організації військово 

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в загальноосвітньому 

закладі. (ІІ місце). 

 районних заходах: 

– День працівника освіти. 

– Благодійному вечорі «Разом за життя» (допомога онкохворим дітям 

району), зібрано учнями школи 3 350 гривень. 

– Іграшки дітям зони АТО до Дня Св. Миколая. 

 міських заходах  

–  зустрічі з представниками ГО «ВА асоціація ветеранів, інвалідів війни 

та волонтерів АТО»; 

–  (міське свято) виконання гімну України;  

– святі «Миколай іде з добром» для дітей пільгових категорій; 

 конкурсах:  

– «Природа і фантазія»; 

– Виставці-конкурсі «Сузір’я ялинкових прикрас» 

– Виставці-конкурсі «Новорічна композиція» 

– Дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей 

–  «Український сувенір» (І місце), 

 фестивалі вчительської та учнівськоїтворчості «Проліски надії-2017»; 

 виставках: 
– «Технічне моделювання (1- 6 класи); 

– «Збережемо зелену красуню». 

 мітингу-реквіємі до Дня пам’яті жертв Голодомору, День добровольця; 

 акціях: 

– «Запали свічу» (10 -11 кл.); 

– «Відповідальність починається з мене»; 



–  «Допомога дітям Красногорівки» 

– «Серце до серця»; 

– «Назустріч мрії». 

– загальношкільних заходах: 

– свято Першого дзвоника, свято Останнього дзвоника; 

– перший урок «Від становлення Незалежності до нової України», «Це – 

наше, це – своє»; 

– загальношкільний «Олімпійський урок»; 

–  День учителя (11кл); 

– виставки «Природа і фантазія» (1-11 кл.); «Збережемо лісову красуню» 

та ін. 

– акціях: 

– «Допомога воїнам АТО» (зібрано 1200 гривень); 

– «Допоможи пораненому солдату; 

–  «Напиши листа захиснику України»; 

–  «Солодкий подарунок солдату», 

–  «16 днів проти насильства»; 

– «Живи, книго!»; 

–  «Червона стрічка» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом»; 

–  «Синя стрічка» («Світ без насильства»). 

– Конкурсі-огляді «У нас затишно». 

Не залишились поза увагою і акції милосердя: 
–  «П'ять картоплин» (збір овочів і фруктів для людей похилого віку); 

–  «Торкнись своєю добротою» (збір речей багатодітним родинам); 

– «Допоможи онкохворій дитині»; 

– «Назустріч мрії»; 

– «Турбота» (до Дня людини похилого віку); 

– «Милосердя» (робота волонтерського загону). 

Велика увага приділяється збереженню життя і здоров’я учнів. З цією 

метою було проведено ряд заходів: місячники «Увага! Діти на дорозі!», 

«Тиждень безпеки дорожнього руху», Місячник цивільного захисту, День ЦЗ; 

урок «Єдиний день безпеки дорожнього руху», «Жити цікаво та безпечно», 

спортивні змагання серед школярів. 

Важливу роль у житті школи відіграють органи учнівського 

самоврядування, які є основою набуття школярами початкових навичок 

колективної управлінської діяльності незалежно від віку, оволодіння правилами 

колективного спілкування, культурою взаємин, прийняття і виконання рішень. 

У школі силами учнівського самоврядування та під керівництвом педагога-

організатора було проведено такі виховні заходи: 

 конкурси: 
– на краще озеленення класних кімнат;  

– кращий учнівський куточок;   

– краще чергування по школі;  

– найкращий клас школи;   

 рейди «У нас затишно», «Мій щоденник»; 



 благодійний ярмарок для підтримки онкохворої дитини Тхора Ігоря 

(зібрано вчительською, учнівською та батьківською громадами 4000 

гривень). 

Спільно з бібліотекарем школи було проведено рейди перевірки 

збереження  шкільних підручників.  

Чимало пізнавальних заходів національно-патріотичного напрямку було 

проведено класними керівниками «Відзначення на Вінниччині у 2016 році Дня 

хрещення Київської Русі», «Відзначення 150-річчя від дня народження 

Михайла Грушевського, заходи з увічнення пам’яті захисників України. До 

відзначення Дня добровольця в навчальному закладі відбулася зустріч з 

представниками громадських організацій, добровольцями Фриком Михайлом, 

волонтером Колосом Анатолієм, учнями та вчителями школи підготовлено 

урок-мужності «Обов’язок-патріотизм-героїзм».  

Велика увага приділяється вихованню у підростаючого покоління поваги 

до ветеранів та людей похилого віку. З цією метою класними керівниками було 

проведено бесіди та години спілкування на теми: «Ми пам’ятаємо»; «Старість 

не повинна бути одинокою»; «Невичерпні джерела людяності»; «Ти 

відповідальний за тих, хто поруч»; «Не будь байдужим до чужого болю»; 

«Стежками партизанської слави»; Акція «Ветеран живе поруч», «Кому потрібна 

наша допомога». 

З метою посилення військово-патріотичного виховання було організовано 

зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни Пономарьовим В.П., 

Ковалишеним І.А., година спілкування «28 жовтня – День визволення України 

від нацистських загарбників». З нагоди відзначення Дня Українського козацтва 

учні школи взяли участь у тематичних уроках «Вінниччина – край козацької 

слави» (7-А, 9-А класи Греськів І.Л., Сасюк В.Г.), флешмоб «Я люблю Україну 

свою» (ПО Побережна І.М.), годинах спілкування «Визволення Вінниччини та 

Барського району в роки Другої світової війни» (8 класи, кл.кер. Ставська О.М., 

Терлецька О.В.), «Поети Розстріляного відродження» ( 10 клас Рудоман Т.В.), 

перегляд документального фільму до Дня пам’яиі жертв політичних репресій 

«Биківнянські могили. Історична правда» (9-А клас Дячок О.М.), засіданні 

круглого столу «Українське козацтво – знаковий період на шляху 

державотворення». Класним керівником Формагей А.В. (9-Б клас) та класним 

керівником 9-А класу Дячком О.М. були проведені заходи «Святкова програма 

до Дня захисника Вітчизни»,  «Козацькі забави», свято до Дня пам'яті та 

примирення «Білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить свято Перемоги» 

(кл. керівник 6-Б класу Крильчик Н.І.) . 

У навчальному закладі працюють 2 волонтерські загони, сформовані з 

учнів 7-А класу (кл.кер. Побережна І.М), «Поклик», який надає допомогу 

ветерану Другої світової війни Пономарьову В.П. та загін «ЕВЕРЕСТ», що  

активно проводить свою роботу у реабілітаційному центрі «Еверест» (кл.кер. 

Побережна І.М.), організовуючи  цікаве і змістовне дозвілля вихованцям центру 

з обмеженими можливостями. 



За ініціативи директора школи Савчука М.О. у школі був проведений 

конкурс військово-патріотичної пісні «Із піснею в серці», учасниками якого 

були учні 7-11 класів. 

З метою вшанування жертв Голодомору, Дня вшанування пам’яті героїв-

ліквідаторів на Чорнобильській АЕС, героїв Крут, героїв Небесної Сотні у 

навчальному закладі було проведено ряд заходів: урок  пам’яті  «Чорнобиль. 

Мужність. Біль. Пам’ять.» (кл. керівник 7-Б класу Опанасюк Ю.Г.), години 

спілкування «Безсмертна пам’ять про героїв», інформаційні хвилинки «Перші 

ліквідатори Чорнобильської АЕС», , засідання круглого столу «Екологічні 

наслідки аварії на Чорнобильській АЕС» (9-11 класи), перегляд 

документальних фільмів «Чорнобиль. 30 років після катастрофи», «Новий 

саркофаг над Чорнобильською АЕС», літературно-музична композиція до Дня 

пам'яті Небесної Сотні» (8-А клас, кл.кер. Терлецька О.В.), година спілкування 

«Вчора вони, сьогодні ми» (до дня пам'яті героїв Крут).  

 Учені 6-А класу Назарій Пантела та Ріпак Максим (7-Б клас) взяли участь 

у ХVІІ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми 

звитяги» обласного етапу і вибороли у номінації «Читці» ІІІ та ІІ місце (учитель 

української мови та літератури Жунку Н.В.). 

Гідно виступила шкільна агітбригада «Земляни» на районному конкурсі 

екологічних агітбригад. За результатами журі районного конкурсу команда 

виборола почесне ІІ місце (кер. учитель біології Лисак Т.А., заступник 

директора з виховної роботи Рудоман Т.В.). 

З метою фізичного розвитку учнів у квітні проведено День здоров’я, 

шкільні туристичні змагання (кер. Цицюрський Л.Л., Дячок О.М.). 

З метою пропаганди здорового способу життя в школі організовано чітку 

та цілеспрямовану роботу з означеного питання: 

- анкетування учнів; 

- години спілкування; 

- перегляд відеофільмів «Правда про наркотики», «Міфи і реальність про 

СНІД», «10 причин, через які ти не станеш наркоманом» тощо.  

Не залишається поза увагою і правовиховна робота. Згідно з комплексним 

планом виховної роботи школи на 2016/2017 н.р.  класними керівниками та 

соціально-психологічною службою школи було проведено такі заходи: 

– День толерантності (презентація «Толерантність у нашому житті») до 

Міжнародного дня толерантності; 

– усний журнал «20 листопада – День прав дитини»; 

– заняття з елементами тренінгу «Методи запобігання інфікування ВІЛ. 

Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей» (до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом); 

– усний журнал «Здоров’я та шкідливі звички». 

 Класні керівники приділяють особливу увагу роботі зі збереження життя і 

здоров’я учнів, проводять інструктажі з питань охорони праці для учнів, 

правильно ведуть записи в відповідних журналах. 

 Організовувались зустрічі з лікарями ЦРЛ (лютий 2017р.), проводились 

анкетування, опитування соціальним педагогом Кирильчик Н.І., практичним 



психологом школи Ставською О.М. із питань превентивного виховання та 

запобігання насильству, результати якого були узагальнені соціальним 

педагогом і доведені до відома класних керівників на нараді при заступнику з 

виховної роботи. 

З метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді у 

навчальному закладі було проведено акцію «Відповідальність починається з 

мене», операції «Урок», «Літера «н» у класному журналі». Традиційним стало 

проведення в навчальному закладі Всеукраїнського тижня права (відповідальні 

ЗВР Рудоман Т.В., учитель правознавства Сасюк В.Г.), в рамках якого було 

проведено бесіди з правової тематики «Права і обов’язки дитини», «Поняття 

гідності», «Сила закону» (7-мі класи), гра-експрес «Юридичний поїзд» (10 

клас), випуск стіннівок на правову тематику  (кл.кер. 5-11 класів), круглий стіл 

«Проблеми насилля в сім’ї та жорстокості неповнолітніх» (9 класи), 

Всеукраїнський урок права «Пава людини з нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини» (кл керівники 1-11 класів), перегляд відео презентацій 

на правову тематику. 

Багато уваги приділяють класні керівники, психологічна служба школи  

проблемі торгівлі людьми, якій були присвячені такі тематичні заходи: 

«Незнайомі люди. Правила поведінки» (1-4 класи), анкетування учнів 11 класу 

«Торгівля людьми – найжахливіша форма злочинності», практичні заняття з 

елементами тренінгу «Проблема торгівлі людьми та права людини» (9-11 

класи), перегляд відеофільмів «Торгівля людьми. Як це попередити», «Станція 

призначення життя», година спілкування «Безпечний Інтернет», круглий стіл 

«Поїздка за кордон. За і проти»(11 клас), , диспут «Робота за кордоном. Як не 

потрапити в тенета рабства».» 

Відповідно до плану роботи працює рада з профілактики правопорушень 

серед неповнолітніх. На засіданнях ради профілактики розглядали питання 

поведінки, успішності учнів школи, стан відвідування школи учнями 5-11 

класів. Варто зазначити, що однією із основних причин запрошення дітей і 

їхніх батьків на засідання Ради є низька успішність, пропуски уроків без 

поважних причин учнями. Батькам надано рекомендації щодо виховання та 

навчання дітей, організації їх дозвілля. 

Відповідно до плану роботи школи у навчальному закладі проведено 

тиждень безпеки та життєдіяльності, тиждень профорієнтації, тиждень знань 

правил дорожнього руху та ін. 

Традиційними стали заходи до Дня відзначення матері та Дня сім’ї: 

фотовиставка «У родинному колі» (6-А клас, кл. керівник Жунку Н.В.), захист 

проекту «Традиції моєї родини» (3-Б клас, кл. керівник Бурятинська Л.Г.), 

інформаційні хвилинки «Історія виникнення свята», родинні свята (4 класи, кл. 

керівники Костюк Т.Б., Кушнір О.В.) 

Серед відкритих виховних заходів найбільш вдалими були: Свято першого 

дзвоника (педагог-організатор Побережна І.М.), День учителя – (11 клас, 

Томчак Л.А.) Народознавче свято «Історія української хустини» (5-Б клас, 

кл.кер. Греськів І.Л., вистава «Святий Миколай» (7-А клас, кл. кер. Побережна 

І.М.), конкурс військово-патріотичної пісні «Із піснею в серці» (відповідальна 



ЗВР Рудоман Т.В.), «Українські вечорниці», «Весела гуморина» (8-Б клас, 

кл.кер. Ставська О.М.), літературно-музичні композиції до 8 Березня «Якщо 

говорити між нами, то все починається з мами»,  «Мама – це радість», «Матусю 

моя дорогенька, – це свято даруєм тобі», Свято «Усім жінкам присвячується» 

(класні керівники 2-3 класів Степанкевич Т.М., Котик Н.В., Козяр Т.І., 

Бурятинська Л.Г.), літературно-музична композиція «Уклонімося тим, хто в 

серці буде вічно жити» (кл.кер.8-А класу Терлецька О.В.), свято 8 Березня в 

реабілітаційному центрі «Еверест» (кл.кер. Побережна І.М.), святковий концерт 

для педколективу до 8 Березня «Кажуть, що на світі все від жінки» (кл.кер. 

Рудоман Т.В.), літературно-музична композиція До Дня народження Тараса 

Шевченка «Там найдете щиру правду, а ще, може, славу…», свято Останнього 

дзвоника (заступник директора з навчально-виховної роботи Каліцінська В.О., 

педагог-організатор Побережна І.М.), народознавче свято «Масляна» (кл. 

керівник Побережна І.М.), День волонтера (ЗВР Рудоман Т.В.), свято 

«Прощання з Буквариком» (1 класи, кл.кер.Любарська Н.В., Ваврух О.Д.), 

випускний бал у початковій школі (кл.кер. Костюк Т.Б., Кушнір О.В.), , 

випускний бал в 9-х класах (класні керівники Дячок О.М., Формагей А.В., 

Сторчак Л.В.)  

Маємо успіхи в спортивно-масовій роботі.  

У районних змаганнях маємо такі результати:   

- зі стрітболу команда дівчат молодшої групи виборола І місце, старшої 

групи ІІ місце; 

- У ІІ турі цих же змагань команда дівчат молодшої категорії зайняла ІІ 

місце, страшої  – І місце. 

Учні 4-х класів взяли участь у районному заході «Веселі старти» з нагоди 

Міжнародного жіночого дня 8 Березня, у якому зайняли 4 місце (відповідальні 

Кушнір О.В., Костюк Т.Б.) через недостатню та несвоєчасну підготовку. 

Велика увага приділяється роботі з батьками. Згідно з комплексними 

планами виховної роботи, класними керівниками проводяться батьківські 

збори, працює батьківський всеобуч. Цікаві форми роботи з батьками 

застосовують класні керівники 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-Б, 4-А, 4-Б, 6-А, 7-А, 7-Б, 8-Б 

класів. Вони використовують як традиційні форми роботи (батьківські збори, 

засідання батьківського комітету), так і нетрадиційні форми роботи (родинні 

свята, круглі столи з елементами презентації, диспути), на яких розглядають 

питання виховання дитини в сім’ї, сімейних конфліктів та шляхи їх 

розв’язання, запобігання насильству над дітьми, формування головних 

чинників здорового способу життя, попередження травматизму тощо. Однак, 

потребують методичних консультацій із питань планування роботи з батьками 

класні керівники 1-А, 4-А, 5-А, 5-Б, 6-Б класів. 

 

          

 

 



Аналіз матеріально-технічної бази та 

фінансово–господарської діяльності школи: 

У 2016/2017 навчальному році колектив школи продовжував працювати над 

поліпшенням матеріально-технічної бази школи. Протягом навчального року 

контролювалося використання енергоресурсів, ремонтувалися шкільні меблі. 

Серед проведених з цього питання заходів, в т.ч. і з підготовки школи 

до нового 2017/2018 навчального року слід особливо зазначити такі: 

 замінено  та встановлено 5 дверей; 

 облаштовано тротуарною плиткою доріжку біля школи та стоянку для 

велосипедів; 

 забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем 

життєзабезпечення школи; 

 відремонтовано шкільні коридори; 

 виконано поточний ремонт школи, каналізаційної системи, замінено 

сантехніку; 

 поповнено матеріально-технічну базу навчального закладу. 

 

Проблеми: 

 потребує ремонту спортивна зала навчального 

закладу; 

 з метою економії енергоресурсів необхідно продовжити встановлення 

металопластикових вікон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Пріорітетні завдання навчального закладу  

на 2017/2018н.р. 
Аналіз результатів роботи школи за 2016/2017 навчальний рік свідчить 

про виконання в цілому річного плану роботи школи.  

  У 2017/2018н.р. колектив школи буде працювати над методичною 

проблемою «Використання інноваційних методів навчання як засобу 

формування ціннісних орієнтацій на збереження здоров’я».   
Для цього необхідно вирішити наступні завдання:  

 продовжити впровадження Державного стандарту початкової загальної 

освіти  та Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти; 

 створити умови для забезпечення доступної та якісної освіти, що 

відповідає запитам особистості, вимогам суспільства; 

 приділяти увагу задоволенню потреб учнів з особливими потребами; 

 модернізувати зміст методів, форм навчання і виховання, удосконалити 

систему контролю за здійсненням навчально-виховного процесу; 

 спрямувати науково-методичний потенціал педагогів школи на 

підвищення рівня навчальних досягнень учнів, якості уроку; 

 забезпечити умови для підвищення мотивації, реалізації інтелектуального 

потенціалу вчителів і обдарованої молоді, лідерських якостей майбутніх 

громадян України; 

 широко застосовувати ІКТ у навчально-виховному процесі, управлінській 

діяльності; 

 забезпечувати соціальний захису та безпечні умови навчання та праці 

учасників навчально-виховного процесу; 

 реалізовувати заходи з проблем наступності навчання в школі І—III 

ступенів, адаптації учнів у школі; 

 удосконалювати систему учнівського самоврядування, систему 

патріотичного виховання, культурних та національних традицій 

українського народу; 

  здійснювати моніторинг навчально-виховного процесу, роботи шкільних 

методичних об’єднань; 

 сприяти розвитку  творчих здібностей учнів, створенню умов для їх 

самореалізації; 

 формувати здоров’язберігаючу компетенцію, створювати умови для 

покращення здоров’я дітей; 

 зміцнювати і  оновлювати матеріально-технічної бази школи через 

ефективне використання бюджетних та залучати позабюджетних коштів; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


