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І. ВСТУП 

 

Шановні присутні! Відповідно до графіка звітування навчальних закладів 

Бориспільського району ми зібралися, щоб зробити певні підсумки навчального 

року та оцінити роботу директора школи по створенню умов у навчальному 

закладі для здобуття якісної освіти. 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.05.2005 №178 «Про 

затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед 

педагогічним колективом та громадськістю», листа Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2005 №1/9-189 «Про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою 

діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю»,з метою 

подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської 

системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за 

прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень. 

 

ІІ. СТАН І РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

На виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про 

освіту», ст.6 Закону України «Про повну загальну середню освіту». На 

виконання статті 35 Закону України  «Про  освіту», статті 6 ЗУ «Про  повну 

загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року №646 «Про 

затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу 

Держкомстату України від 06.11.2007 року №406 «Про затвердження форми 

державного статистичного спостереження №77-РВК «Звіт про кількість дітей 

шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей 

шкільного та дошкільного віку, які  проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти 

охоплені навчанням. У 2019/2020 навчальному році до 1 класу було зараховано 

16 учнів. 
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На початок навчального року було учнів 255.  Навчання завершило 255 учня.  

 • 1-4-х -(100 учнів); 

• 5-11-х – (155учнів);  

Мова навчання – українська. Середня наповнюваність класів становила 25 учнів, 

що дещо збільшилось порівняно з попередніми роками. 

Працевлаштування випускників 11 класу.  

Кла

с 

Випущен

о 
Рік  

ПТН

З 

ВНЗ 

І – ІІ рівня 

акредитаці

ї 

ВНЗ  

ІІІ-ІV 

рівня 

акредитаці

ї 

Працюют

ь 

11 

клас 
11 

2016/201

7 
1 1 9 - 

  12 
2017/201

8 
3 1 6 2 

  19 
2018/201

9 
4   15   

  16 
2019/202

0 
  6 6 4 

Отримання базової загальної освіти випускниками 9-х класів 

№ 

з/

п 

Навчальни

й рік 

Усього 

випускникі

в 

Кількість випускників 9-х класів, які 

Продовжуют

ь навчання в 

ЗНЗ 

В 

інших 

школах

, ліцеях 

ПТН

З 

ВНЗ  

І – ІІ рівня 

акредитац

ії 

1 2014/2015 21 11 - 10 1 

2 2015/2016 24 12 - 7 5 
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3 2016/2017 24 20 1 1 2 

4 2017/2018 16 14 - 1 1 

5 2018/2019 20 15 - 1 3 

6 2019/2020 28 15  10 3 

   

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

1.У 2019/2020 навчальному році в школі працювало 20 педагогічних  

Працівників 1 практичний психолог, педагог - організатор  

ІІ. Кадри 

1.   Педагогів (станом на 1.05.2018 р.)   /кількість/ 20 

1.   Педзвання «вчитель - методист»   /кількість/ 2 

1.   Педзвання «старший вчитель»     /кількість/ 7 

1.   Спеціаліст «вищої категорії»      /кількість/ 12 

1.   Спеціаліст «І категорії»             /кількість/ 0 

1.   Спеціаліст «II категорії»          /кількість/ 1 

1.   Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»        /кількість/        2 

1.   
Педагогів, атестованих у поточному навчальному 

році   /кількість/ 
1 

1.   
Педагогів,   які   пройшли   курси   підвищення  кваліфік

ації   у поточному навчальному році            /кількість/ 
0 

1.   
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» 

/Прізвище.інфціали/ 

3 Бережни

й В.П., 

Литвин 

К.П. 

Білоножк

о В. А. 
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IV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Методична робота у 2019/2020  навчальному році була спрямована на 

вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної 

роботи, підвищення  фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної 

діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, 

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

цілісної системи соціальних та загальних компетентностей на основі 

особистісного підходу до потреб і можливостей учнів. 

         Головними завданнями методичної роботи такі:  

1. Забезпечення методичним супроводом педагогічних працівників до 

впровадження змісту нових Державних стандартів початкової, базової та повної 

загальної середньої освіти; 

2. Формування шкільної системи моніторингу якості освіти, продовження роботи 

з підготовки випускників школи до зовнішнього незалежного оцінювання; 

3. Удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення й 

підтримки творчо працюючих учителів та підготовка їх до участі у фахових 

конкурсах; 

4. Створення організаційно-педагогічних умов для розвитку інноваційного 

освітнього простору; 

5. Організації ефективної роботи з обдарованими дітьми щодо забезпечення їх 

якісною підготовкою до конкурсів та олімпіад; 

6. Створення та розвиток єдиного інформаційно-освітнього середовища; 

7. Формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль школи, 

сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та 

максимальної адаптації до соціуму. 
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Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня 

методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання 

методичної теми школи та реалізовувалась через колективні, групові та 

індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада;        предметні 

методичні об’єднання вчителів; психолого-педагогічний семінар; 

предметні  тижні; місячники педмайстерності; проведення заходів, спрямованих 

на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня 

школярів; робота з молодими вчителями; робота з обдарованими дітьми, 

дистанційна освіта. 

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над 

впровадженням науково-методичної теми школи «Створення оптимальних умов 

для всебічного, духовного збагачення, активного ставлення і самореалізації 

школярів в умовах особистісно - орієнтованого навчання». 

Зміст роботи полягав в психологічному, організаційному, науково-методичному 

й матеріально-технічному забезпеченні умов для реалізації науково-методичної 

проблеми, опануванні навичками впровадження нових педагогічних технологій 

освітньої діяльності, вивченні рівня навичок досягнень учнів, їх вихованості, 

розвитку. З цією метою проведені такі колективні форми роботи: 

 Круглий стіл «Особливості методики та технологізації освітнього 

процесу в умовах реалізації Концепції «НУШ»  

 Психолого – педагогічний консиліум «Нова українська школа. 

Психологічний супровід розвитку учнів початкових класів»; 

 Педагогічна рада: «Реалізація концепції «Нова українська школа: 

використання інтерактивної дошки та інтернет – сервісів на уроках».  

 Консультація «Діяльнісний підхід. Деякі стратегії розвитку 

критичного мислення учнів»: 

  Педагогічні читання «Педагогіка партнерства як один із важливих 

компонентів Нової української школи». 
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З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 

керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної 

ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено 

план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено 

плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2019/2020 навчальний рік.  

З педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради: «Методичні 

рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2019-2020 н.р.»,  «Про 

організацію роботи з обдарованими учнями», «Урок – основна форма реалізації 

інноваційних технологій»,  «Мета і цілі оцінювання у сучасній школі», «Цифрові 

освітні ресурси на допомогу вчителю»;  презентація методичних доробок 

вчителів, що атестуються; «Про підсумки проведення І етапу олімпіад та 

підготовка до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад»; «Аналіз результативності 

виступу учнів  у ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін»; «Реалізація Концепції НУШ в освітньому закладі»;  «Дистанційне 

навчання  під час карантину»; «Про  виконання навчальних планів та програм у 

2019/2020 н.р.»; «Аналіз  результативності методичної роботи з педагогічними 

кадрами у 2019/2020 н.р. «Моніторинг успішності учнів», підготовка проекту 

пропозицій до річного плану роботи школи, програми розвитку. 

Впродовж навчального року здійснюється постійний аналіз роботи вчителя: 

динаміка навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, 

заходи, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення 

ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо. Моніторинг дав змогу 

проаналізувати роботу не тільки вчителів а й класних колективів загалом 

і  кожного учня. 

Протягом  2019/2020  н.р. організовано роботу шкільних методичних 

об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їх 

роботи, методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні 

об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів: 
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 методичне об’єднання вчителів початкових класів (голова Ільченко 

К.Я.); 

 методичне об’єднання вчителів суспільно – гуманітарного напрямку 

(голова Левчук Н.М.); 

 методичне об’єднання вчителів природничо – математичного 

напрямку (голова Герасимець І.М.); 

 методичне об’єднання класних керівників (керівник Самборський 

А.Я.) 

Робота методичних об’єднань спрямована на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення 

уроку. Діяльність шкільних метод об’єднань сплановано на основі Річного плану 

роботи школи  та Перспективного плану розвитку школи. Проведено  заплановані 

засідання методичних об’єднань з усіх напрямів, робота яких будувалася за 

окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань 

обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної 

конференції, рекомендації  щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 

2019/2020 н.р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, 

предметних тижнів, проведення моніторингів, плюси і мінуси дистанційного 

навчання так і науково-методичні питання.  

Школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання 

та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій створення 

ситуації успіху, критичного мислення, інтерактивних технологій, методу 

проектів. Педагоги працюють над вирішенням проблем спрямованості освітнього 

процесу на використання інноваційних технологій, розвиток пізнавальної 

активності учнів, формування особистості учня, його життєвих та навчальних 

компетентностей, розвиток творчих здібностей, підготовка учнів до ДПА та ЗНО. 

У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи як 

взаємовідвідування уроків, майстер-класи, творчі звіти, консультації, поєднували 
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групові та індивідуальні форми роботи. У зв’язку з тривалим карантином багато 

педагогів школи активно використовували  технології дистанційного навчання за 

допомогою: онлайн – уроків у Zoom, онлайн- тестування, онлайн – конференцій 

та інш.  Для створення навчального матеріалу, педагоги використовували різні 

інтернет ресурси: YouTubе, освітній проект «На Урок», «Всеосвіта»,  створювали 

власні тести в Google forms, класрумі, працювали в Classtime, створювали 

опитування у вайбері.   

Педагоги закладу творчо використали  можливості платформи 

Zoom, Classtime.  

Задля реалізації методичної проблеми над якою працює вчитель ними 

проведені відкриті уроки, творчий звіт вчителів, які атестувалися. 

Виявляючи творчі нахили школярів, створюючи умови для їх самореалізації, 

залучаючи учнів до позакласної роботи, були проведені предметні  декади: 

 декада  фізичної культури і спорту та безпеки життєдіяльності 

«Здорова молодь – сильна держава»; 

 декада української мови та літератури «З Україною в серці»; 

 декада хімії, екології, біології «Ми планету в теплих долонях для 

нащадків своїх збережемо» у формі квесту; 

 декада історії «Історія – погляд у минуле, крок до майбутнього» 

 день цивільного захисту;  

 шкільний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови 

імені Петра Яцика та мовно – літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка. 

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів 

у школі дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми 

навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Більшість педагогів закладу 
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володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи 

проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. 

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної 

майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення реалізації 

індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, активізації творчого 

потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з методичної підструктури були 

передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково 

– методичною проблемою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, 

консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

 З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів, 

самоосвіти, учителі вивчали  досвід роботи вчителів району, відвідували районні 

семінари, курси, майстер –класи. 

У жовтні вчителів початкових класів, які впроваджують Державний стандарт 

початкової освіти: Войтенко В.Ф., Венгловська Л.А. брали участь у тренінгах 

SMART Learning Suite на базі університету ім. Б.Грінченка, використання ігрових 

технологій навчання LEGO, тренінг для  вчителів, які реалізують освітню галузь 

«Мистецтво» в початкових класах  згідно з Концепцією Нової української  школи. 

Ільченко К.Я. отримала сертифікат про підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів закладів загальної середньої освіти, які впроваджуватимуть 

Державний стандарт початкової освіти в умовах НУШ в 2020-2021 н.р. 

Директор школи Бережний В.П. та ЗДНВР Кацан О.Г. пройшли курси підвищення 

кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до 

Концепції «Нова українська школа»» з метою професійного розвитку 

педагогічних працівників району . 

Герасимець І.М., Галицький Н.В. брали участь у  сертифікаційному навчально-

методичному заходу із підвищення кваліфікації ВД «Освіта» для вчителів 

інформатики та біології з теми «STEM-технології у курсі інформатики та біології: 

система впровадження, навчально-методичне забезпечення» . 
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З метою професійного розвитку протягом року педагоги брали участь у обласних 

майстер - класах на базі району з біології «Реалізація наскрізної змістовної лінії 

«Підприємництво та фінансова грамотність» на уроках біології» 

(герасимець.І.М.), керівників закладів освіти з теми «Автономія закладу освіти» 

(Бережний В.П) за межами району з  української мови (Борозенець І.О.), хімії 

(Кацан О.Г.), управління закладом освіти  ЗДНВР. 

Постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні методикою 

викладання свого предмета, розвитку умінь використовувати у своїй роботі 

досягнення сучасної психолого-педагогічної науки. З цією метою проведено 

спілкування на тему «Педагогічна творчість як основа формування педагогічної 

майстерності», практикум «Моделювання сучасного уроку. Технологічні підходи 

до проектування уроку». 

Дієвим органом у структурі методичної роботи є засідання педагогічної 

ради, на які виносилися питання звітного характеру, проблемного, 

організаційного, підсумкового. Їх проведення мало на меті стимулювання 

розвитку творчого потенціалу педколективу, росту професійної майстерності 

вчителів,  керівників гуртків, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, 

забезпечення підвищення якості навчально-виховного процесу: 

«Реалізація концепції «Нова українська школа: використання інтерактивної 

дошки та інтернет – сервісів на уроках»; Педрада №3  «Національно – патріотичне 

виховання учнів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»; «Аналіз 

успішності учнів за І семестр 2019/20 20 н.р.»; «STEM- технології  як засіб 

формування інформаційно-цифрової компетентності вчителів 

та     учнів.  (Семінар-практикум). 

Для забезпечення безперервного дослідження стану навчально-виховного 

процесу, наступної його корекції та прогнозування розвитку педагогічної 

освітньої системи в школі здійснювався педагогічний моніторинг, зокрема, з 

таких питань: дотримання режиму навчання, відпочинку та харчування під час 
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ГПД, ціннісне ставлення до праці, стан проведення гурткової та позакласної 

роботи, діяльність учнівського самоврядування. 

   Здійснено вивчення стан викладання навчальних предметів фізики, 

мистецтва (1-4 класи)   у І семестрі, хімії , мистецтва (5-11класи)   у ІІ семестрі.  

Учні  школи беруть активну участь у творчих учнівських конкурсах.  

З метою підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних 

здібностей, активізації творчої діяльності вчителів для учнів 2-11 класів були 

проведені конкурси різних рівнів. Школа протягом навчального року взяли 

активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах: Кенгуру, Геліантус 

та інших.  

Робота з обдарованою учнівською молоддю 

З метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, 

виявлення і розвитку обдарованих учнів було проведено шкільні та районні (з 4 

жовтня 2019 року до 23 грудня 2020 року) олімпіади з української мови та 

літератури, іноземних мов (англійської, німецької), правознавства, історії, 

економіки, математики, біології, географії, астрономії, фізики, хімії, екології, 

інформатики, інформаційних технологій, трудового навчання, мов та літератур 

національних меншин України (російської). 

У І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

взяли участь 50 учнів . У ІІ (районному) – 20. 

  

Найбільше призових місць на районному етапі олімпіад вибороли: Горішний 

Максим, учень 10 класу - 5, по 2 призових місця вибороли Калініченко 

Крістіна,  учениця 9 класу та Самборський Владислав, учень 8 класу. Призерів ХХ 

Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика та Х Міжнародному 

мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка  - 0. Учасників МАН -0. 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

учня 
клас Олімпіада Місце 

Вчитель, що 

підготував 

1 Горішний М. 10 
Зарубіжна 

література 

3

 

3 

Левчук Н.М. 

2. Самборський В. 8 Географія  2 
Герасимець 

І.М. 

3. Самборський В. 
  

8 

Інформаційні 

технології 
3 Галицький Н.В. 

4. Гуць К. 7 Хімія  2 Кацан О.Г 

5.  Бондаренко Д. 7 Фізика  3 Балаш Г.О. 

6. Горішний М. 10 Екологія  3 
Герасимець 

І.М. 

7. Калініченко К 9 Географія 2 Герасимець І.М 

8. Калініченко К 9 Історія 3 Білоножко В.А. 

9. Горішний М. 10 Фізика  3 Литвин К.П. 

10. Горішний М. 10 Математика  3 Литвин К.П. 

11. Горішний М. 10 Історія 3 Білоножко В.А 
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Отже, з 16 предметних олімпіад учні школи взяли участь у 13 –ти  та 2-х 

україномовних конкурсах, загальний результат участі Сеньківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  у ІІ (районному ) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін представлений у таблиці : 

  

№ Назва закладу 

Кількість 

переможців 

олімпіад  (районний 

тур) Всього 

Учнів 

5-11 

кл. 

Коеф.успіщності 

1 

місце 

2 

місце 

3 

місце 

1.   
Сеньківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
0 2 9 11 155 7,09 

  

Профільне навчання  

З метою забезпечення умов для якісної освіти старшокласників у 

відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і 

потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність, 

яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між 

загальною середньою і професійною освітою, забезпечення можливостей 

постійного духовного самовдосконалення особистості, формування 

інтелектуального та культурного потенціалу. У 10 -11 класах реалізація змісту 

профільної освіти, визначеного Державним стандартом, забезпечується 

вивченням  базових предметів, вибірково-обов’язковими предметами, що 

вивчаються на рівні стандарту та профільними предметами. Для реалізації 

освітньої програми 10 класу з врахуванням побажань учнів, батьків, матеріально-

технічної бази, навчально-методичного та кадрового забезпечення вивчались два 
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профільні предмети: «Українська мова» та «Англійська мова», а також, 

врахувавши бажання та запити учнів, матеріально – технічне забезпечення 

школи  два вибірково-обов’язкові предмети; «Технології» та «Інформатика».  11 

клас продовжував вивчати два профільні предмети за вибором учнів та батьків, 

згідно з рішенням педагогічної ради «Українська мова» та «Історія України», а 

також два вибірково –обов’язкові предмети: «Технології» та «Мистецтво». 

  

Навчальні досягнення учнів за 2019/2020 навчальний рік 

На кінець 2019/2020 навчального року  Сеньківську ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  закінчило    252 учня. 

Початкова школа 1-4 класи - 98 учнів.  

Основна та старша школа 5-11 класи -154  учня. 

Учні 3-11-х класів  (211 учнів) оцінювалися за відповідними критеріями 

оцінювання навчальних досягнень, учні 1-2-х класів оцінювалися вербально. 

Результати навчальних досягнень учнів за рік представлені на діаграмі. 
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Дві учениці 9-го класу отримали Свідоцтво про базову загальну середню освіту з 

відзнакою. 

Відповідно до наказу МОН України  № 463 від 30 березня 2020 року «Про 

звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 

2019/2020 навчальному році» учні 4, 9  звільнені від проходження ДПА. 

18 червня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 

2019/2020 навчального року», згідно з яким здобувачі освіти, які завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, 

звільненні від проходження державної підсумкової атестації.  

З метою реалізації завдань Концепції «Нова українська школа» у 2019/2020  н.р. 

організовано освітній простір навчального кабінету 2 класу НУШ.  

Постійно оновлювався контент Веб-сайту школи. Маємо власну сторінку в 

інстаграм, фейсбук. 

  

План заходів щодо організації методичної роботи у школі протягом 2019-2020 

навчального року був виконаний. 

  У 2020/2021 н.р. неохідно приділити особливу увагу таким проблемам: 

 Реалізація завдань Концепції «Нова українська школа» у 1-3 класах. 

 Робота за новими освітніми програмами в 3-х класах. 

 Підготовка вчителів до роботи в нових умовах (змішане навчання). 

 Створення умов для безперервного навчання педагогів, розвитку та 

усунення недоліків в інформаційному забезпеченні учителів, 

залучення всіх вчителів  до використовувати ІКТ в навчально-

виховному процесі; 
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 творче впровадження нових форм методичної роботи з педагогічними 

кадрами; 

 посилення роботи з виявлення обдарованих дітей, якісно здійснювати 

підготовку учнів до олімпіад;  

 підвищення якості початкової та  базової загальної освіти учнів, 

формуванням у них уміння самостійно здобувати знання, творчо 

застосовувати їх на практиці; 

 участь  вчителів у конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року»; 

 налагодження  роботи  шкільних методичних об’єднань   з випуску 

методичних рекомендацій учителям; 

 висвітлення свої публікації на освітніх веб-сайтах та у фахових 

виданнях. 

 Навчання в 11 класі здійснювалося за навчальним планом 

для   профільних класів  (історичний профіль), та був обраний  учнями та 

батьками, схвалений  педагогічною радою . 

З метою розширення навчальної діяльності з обдарованими учнями, а також 

для розвитку творчих здібностей учнів відповідно до їхніх пізнавальних інтересів, 

змістовної підготовки до ЗНО вивчалися  факультативні курси з української мови 

«Стилістика української мови» та історії «Боротьба проти радянського режиму на 

Бориспільщині 1917–1932р.р.»). Для кращого засвоєння випускниками 

програмового матеріалу проводились індивідуальні та групові заняття з екологія, 

математики. 

З метою організації пізнавальної діяльності дітей відповідно до їх інтересів, 

надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні домашніх завдань, створення 

сприятливих умов для задоволення різноманітних інтересів учнів, організації 

дозвілля дітей молодшого шкільного віку, попередження дитячої бездоглядності 

для учнів 1-4-х класів протягом навчального року працювало дві групи 

продовженого дня де перебувало 70 учнів та 4 вихователя: Венгловська Л.А., 

Войтенко В.Ф., Коваль Н.М., Краснощок А.В. 
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Навчальні досягнення учнів за 2019/2020 навчальний рік.  

Оцінювання учнів 1-2- х класів (31учня ) здійснювалось вербально. 

За результатами річного оцінювання учнів 3-11 класів (211 учнів) ми маємо такі 

результати : 

- високий рівень навчальних досягнень – 11 учнів (6%) 

- достатній рівень навчальних досягнень – 47 (22%) 

- середній рівень навчальних досягнень – 95 (44%) 

- початковий рівень навчальних досягнень – 58(28%) 

VI. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ УЧНІВ  

Соціально-психологічна служба Сеньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

представлена роботою соціального педагога та практичного психолога. 

Протягом 2019– 2020 н. р.  працювала над забезпеченням конструктивного 

проходження процесу соціалізації  та адаптації учнями школи, профілактикою 

негативних явищ у навчальному закладі, а також розвитком повноцінної 

особистості учня та відповідального громадянина. 

Робота здійснювалася за наступними напрямками: 

 діагностичний, 

 корекційно-відновлювальний та розвивальний, 

 консультативний, 

 організаційно-методичний, 

 зв`язки з громадськістю. 

Мета роботи психологічної служби у школі - створення та забезпечення 

правового, гідного існування дитини, забезпечення сприятливих умов 

життєдіяльності дитини і її сім’ї, сприяння успішному вирішенню проблем 

дитини, корекція необхідних психологічних та соціальних змін, сприяння 

гармонійному розвитку особистості учня. 

Виходячи з цього, соціально-психологічна служба працювала над 

проблемою особистісного зросту та соціалізації учасників навчального процесу. 
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Для цього психологічною службою школи ведеться робота з учнями, 

працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу. 

Аналіз вжитих заходів щодо захисту прав та інтересів дитини   

- оновлено банк даних дітей та родин, що опинилися у складних життєвих 

обставинах та учнів, що знаходяться у групі посиленого психолого-педагогічного 

контролю; 

- батьки учнів СЖО та ВШО ознайомлені з своїми правами та обов’язками, з 

нормативними документами по захисту прав дітей та неприпустимості будь-якого 

насилля  над дітьми в родинах; 

- здійснено соціальний та психологічний супровід дітей та родин, що опинилися 

у складних життєвих обставинах та учнів, що знаходяться у групі посиленого 

психолого-педагогічного контролю. 

 

Профілактична та просвітницька робота. 

Просвітницька робота психолога та соціального педагога проводилась з 

учнями, батьками та педагогами.  

З учнями проводились тренінги, бесіди з елементами тренінгу та виступи на 

такі теми: 

 Класна година з психологом «Самооцінка» (3 - 4кл.) 

 Бесіда «Здоровий спосіб життя» (5 – 6 кл.) 

 Бесіда з учнями про шкідливі звички (5 – 6  кл.) 

 Бесіда з учнями про правила поведінки на уроках ( 1 – 4 кл.) 

 Виступ практичного психолога  на класній годині «Насильство в школі та 

поза нею»  ( 10 кл.) 

З батьками школярів проводилися виступи на зборах батьків першокласників 

«У нас в сім’ї з’явився першокласник». 

Психологічна служба приймає активну участь у шкільних та районних 

семінарах, методоб’єднаннях.  

Адміністрацією Сеньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, практичним психологом 

протягом квітня-травня проведено ряд моніторингових досліджень щодо вибору 
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профільних предметів для вивчення в 10 класі. Дослідження проведено методом 

опитування та анкетування учнів 9 класу. 

До опитування було залучено 19 учнів 9 класу (90%) 

Серед опитаних  учнів  - 9 обрали профільними предметами українську 

мову (47%), 8 - англійську мову (42%), 2 - історію України (11%). 

Вибірково-обов’язковими предметами за результатами моніторингу стали 

технології та інформатика. 

Учні вказують на те, що вибір профілю навчання здебільшого зумовлений 

їх самостійним вибором (13 учнів – 68%), порадою батьків (4 учні – 21 %), рідше 

– впливом адміністрації школи, класного керівника чи друзів (2 учні – 11%). 

З учнями 9 – 11  класів було проведено виявлення професійної 

спрямованості за  методикою  «Тест професійної спрямованості Голанда».  

Участь брали 46 учнів старшої школи. За результатами визначили тип 

професійної спрямованості наших старшокласників. У відсотках: 

 Реалістичний 8 виборів  – 17% опитаних 

 Інтелектуальний 3 вибори – 7% опитаних 

 Соціальний 13 виборів  – 28% опитаних 

 Конвенційний 6 виборів – 13% опитаних 

 Підприємницький 9 виборів – 20% опитаних 

 Артистичний 16 виборів – 35% опитаних 
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Як видно з діаграми, переважають артистичний та соціальний типи 

профспрямованості. 

 

VІІ. ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА. ПРОФІЛАКТИКА  

ПРАВОПОРУШЕНЬ. РОБОТА ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 З метою організації належного виховного середовища в школі педагогічний 

колектив здійснював виховну діяльність, дотримуючись єдності навчання, 

виховання та розвитку, виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей 

українського народу, його історико-культурного надбання і традицій та 

відповідно до чинних нормативно-правових актів. 

А саме: ст. 6 Закону України «Про освіту»,  ст. 17 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», Указу Президента України від 25.06.2013 

№344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011№1243 «Про 

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р, 
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листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 №1/9-413 «Про деякі 

питання організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 

навчальному році», рекомендацій щодо порядку використання державної 

символіки в навчальних закладах України, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.09.2000 №439, наказу МОН України від 08.04.2016 

№ 405 «Про затвердження плану заходів  Міністерства освіти і науки щодо 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року,  листа Міністерства освіти і 

науки України від 07.08.2018 №1/9-486 «Інформаційні матеріали про деякі 

питання  організації в закладах освіти виховної роботи щодо  безпеки й 

благополуччя дитини» Закони України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів», «Про охорону дитинства», «Концепцію 

національно-патріотичного виховання», «Концепцію громадянського 

виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права 

дитини», «Декларацію прав дитини» та нормативно-правові акти, документи 

Міністерства освіти і науки України .Наказ МОН України від16.03.20 «Про 

організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19».Лист 

МОН № 1/9-173 від 23.03.20 року «Щодо організації освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти під час карантину». Департаменту освіти і 

науки Київської ОДА , Управління гуманітарного розвитку Бориспільської 

районної державної адміністрації , та згідно з річним планом виховної роботи 

школи. 

Педагогічний колектив створював сприятливі умови поліпшення рівня 

освітнього процесу,  працював над впровадженням проблеми   «Формування 

морально-духовної, компетентної особистості, яка успішно само реалізується в 

соціумі як громадянин». 

Пріоритетним у виховній роботі школи є: збереження морального та 

фізичного здоров’я підростаючого покоління; виховання патріотизму, 

громадських якостей особистості; забезпечення педагогічних умов для 

соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності. 
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Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи 

протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками: 

національно-громадянське виховання; екологічне, фізичне виховання та 

формування здорового способу життя; військово-патріотичне виховання; трудове 

виховання та профорієнтаційна робота; морально-правове виховання; художньо-

естетичне виховання; творчий розвиток особистості; родинно-сімейне виховання. 

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України (наказ МОНМС України від 31.10.11 р. № 1243): ціннісне 

ставлення до себе, ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей, ціннісне ставлення 

до праці, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до культури і 

мистецтва, ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. Кожному з 

напрямків приділяються особлива увага. 

Виховна робота протягом 2019-2020 навчального року була направлена на 

створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових 

етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних 

орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної 

індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу 

життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних 

надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі,  мови, на 

формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, 

розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами 

охорони здоров’я та громадськими організаціями. 

Система виховної роботи школи передбачає: 

 щотижневе планування позаурочної виховної роботи; 

 організацію методичної роботи з актуальних проблем 

виховання учнівської молоді; 

 організацію учнівського самоврядування; 

 розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі; 

 залучення обдарованої молоді до участі в олімпіадах, 

конкурсах, змаганнях; 
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 співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, 

культурно -просвітницькими організаціями, правоохоронними 

органами в проведенні -  позаурочної виховної роботи в школі; 

 систему сімейного виховання; 

 контроль за організацією позаурочної виховної роботи та 

керівництво нею. 

  

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2019-2020 

навчальному році працювало 11 класних керівників, педагог-організатор, 

соціальний педагог, практичний психолог, бібліотекар, заступник директора з 

виховної роботи, керівники гуртків. 

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при 

директору: 

Про організацію методичної роботи»; 

 «Аналіз планів виховної роботи»; 

 «Про підсумки проведення осінніх канікул»; 

 «Про стан попередження дитячого травматизму»; 

 «Про організацію та проведення Новорічних та Різдвяних свят». 

 Про організацію методичної роботи»; 

 «Аналіз планів виховної роботи за І семестр»; 

 «Про підсумки проведення зимових  канікул»; 

 «Про стан попередження дитячого травматизму»; 

 «Про організацію та проведення оздоровчої компанії 

 «Про організацію методичної роботи в ІІ семестрі»; 

 «Про організацію та проведення районної конференції «Духовна 

велич України»; 
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 «Про запобіганню булінгу серед учнів школи під час карантину»; 

 «Про вжиття заходів щодо запобігання та протидії поширенню 

захворювання на COVID19 серед учнів та працівників школи.» та 

інші. 

Методичне об’єднання класних керівників  протягом 2019/2020 

навчального року продовжувало  вирішувати такі методичні проблеми: 

 Аналіз роботи щодо оздоровлення дітей влітку»; 

 «Аналіз роботи по працевлаштуванню випускників»; 

 «Роль педагогічного колективу в посиленні уваги до правового 

виховання учнів і запобіганні правопорушенням»; 

 Виховні технології, як спосіб педагогічної діяльності класного 

керівника 

 «Удосконалення родинного виховання учнів та організація роботи з 

батьками»; 

 «Булінг у шкільному середовищі: причини, наслідки та шляхи його 

подолання 

 "Ефективне використання матеріалів шкільного музею в процесі 

виховання учнів"  

 «Нові технології у виховному процесі й методика їх проведення» 

«Організація здорового середовища в освітньому закладі – важлива 

умова формування й становлення особистості. 

 «Аналіз роботи МО класних керівників за навчальний рік. Складання 

перспективного плану роботи МО класних керівників на 2020-2021 

навчальний рік.» 

Методичне об’єднання класних керівників працювало над вдосконаленням 

своєї роботи, сприяло професійному зростанню особистості педагога, 

стимулювало творчість класного керівника, підвищувало його роль і авторитет. 

Робота була направлена на різнобічний розвиток індивідуальності дитини на 
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основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, 

задоволення інтересів і потреб. 

            Організація виховного процесу в школі була спрямована на співпрацю з 

позашкільними закладами (БДЮСШ, РБДЮТ); з установами та організаціями 

(відділ у справах молоді, служба у справах дітей, 

віділом ювінальної провенції  поліції); з батьківським комітетом. В школі  були 

проведені традиційні заходи: 

 свято «День знань»; 

 свято до Дня вчителя; 

 Малі шкільні Олімпійські Ігри; 

 свято до Дня захисника України; 

 свято «Осінній вернісаж»; 

 змагання «Козацькі забави»; 

 свято до Дня Гідності і Свободи 

 свято «Андріївські вечорниці» 

 «Свято Миколая»; 

 Свято «Різдвяний вертеп»; 

 «Новорічні ранки»; 

 акцій: «Сирітське деревце», «Від серця до серця», «Запали свічу»; 

 тижні безпеки життєдіяльності в період осінніх та зимових канікул; 

 місячник профорієнтації. 

 Єдиний виховний захід «Соборність і злагода - умови процвітання 

України»(1-11кл) ; 

 виховний захід та перегляд кінофільмів до дня «Героїв Крут» (8-11кл) 

; 
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 виховні бесіди «День пам’яті жертв Голокосту» (25.01.2019) (9-11кл); 

 виховний захід присвячений дню виходу військ з Афганістану 

"Афганістан – мій біль, моя пекуча пам’ять" (5-11кл); 

 день святого Валентина! розважальний конкурс «Хто зверху» (9-

11кл); 

 виховні години в 5-11класах «Героям небесної сотні 

присвячується…»; 

 конкурс читців Т.Г. Шевченка; 

 святковий концерт до 8 Березня; 

 перегляд відеофільму «Чорнобильська трагедія-біль України»-до 

34річниці «Чорнобильської трагедії»-онлайн; 

 година пам’яті до Дня  пам’яті та примирення- «Пам’ять загиблих – у 

спадок живим»-проведена онлайн (5-11кл); 

 флешмоб, хештег: #VyshyvankaSenkivka2020-до «Дня Вишиванки»(1-

11кл). 

Здійснювалися заходи щодо втілення Концепції національно-патріотичного 

навчання, «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», 

«Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та 

розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та 

утвердження здорового способу життя, заходи щодо недопущення занесення та 

поширення короновірусу «COVID19», заходи, спрямовані на запобігання та 

протидію булінгу та ін. 

Пріоритетним напрямком у школі є національно-патріотичне виховання. На 

виконання Указу Президента України №334/2015 від 12.06.2015 «Про заходи 

щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо 
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реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 

методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», на виконання наказу Департаменту освіти 

і науки Київської ОДА.  

З метою поліпшення національно-патріотичного виховання учнів було 

розроблено річний та перспективний плани роботи щодо національно-

патріотичного виховання учнів на 2019 – 2020 роки, систематизовано нормативно-

правову базу щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

Фундаментом формування у школярів сучасної національної ідентичності на 

кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками 

Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є 

гурток з «Національно-патріотичного виховання» та «Краєзнавчий».  

В школі проходять уроки Мужності, які впродовж року сплановано та 

проведено класними керівниками школи у формі зустрічей з учасниками бойових 

дій, перегляду відеороликів,  відвідання військовослужбовців, які отримали 

поранення внаслідок виконання бойових завдань в рамках проведення заходів 

антитерористичної операції та проходять реабілітацію, написання листів до воїнів 

у рамках Всеукраїнської акції «Лист захиснику». 

Відповідно до розпоряджень  Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 

№954-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних 

символів України, виховання поваги до них у суспільстві», Київської обласної 

державної адміністрації «Про затвердження плану заходів щодо популяризації 

державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві», 

наказу  Департаменту освіти і науки Київської ОДА «Про затвердження  плану 

заходів  щодо популяризації  державних символів України,  виховання поваги до 

них серед учнівської та студентської молоді» та з метою національно-

патріотичного виховання учнів школи затверджено план заходів щодо 

популяризації державних символів України, виховання поваги до них серед учнів 

школи. Кожний робочий день у школі розпочинається з виконання державного 
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гімну та підняття прапора. В усіх класах, кабінетах оформлено куточки державної 

символіки.  

У школі у цьому навчальному році проведено урочисту лінійку «Державні 

символи України», години спілкування «Історія виникнення символів України», 

«Моя Україна». Класні керівники  1 –11 класів провели виховні години на теми: 

«Ми — діти України», «І синє небо, і жовте колосся» (1-4 класи), «Знати і 

поважати Герб своєї Вітчизни, її Прапор і Гімн» (5-6 класи), «Національні 

символи України» (7-8 класи), «Україна — держава європейська» (9-11 класів), 

«Державні та народні символи нашої країни» (1 – 10 класів). Під час виховних 

годин учні переглядали презентації, розгадували кросворди та вікторини: «Що 

означають символи моєї держави», «Кращі знавці символіки України». Було 

організовано конкурс малюнків «Малюю символи країни», «Державні та народні 

символи України». З учнями школи проведено флеш-моб «Ми – українці». В 

шкільній бібліотеці оформлені тематичні виставки на тему «Державність та 

символіка», «Краса і велич символів державних».  

Протягом року ЗДНВР, педагогом-організатором та класними керівниками 

були проведені різні виховні  заходи національно-патріотичного спрямування: 

 єдиний виховний захід «Соборність і злагода - умови 

процвітання України»(1-11кл) ; 

 виховний захід та перегляд кінофільмів до дня «Героїв 

Крут» (8-11кл) ; 

 виховні бесіди «День пам’яті жертв Голокосту» 

(25.01.2019) (9-11кл); 

 виховний захід присвячений дню виходу військ з 

Афганістану "Афганістан – мій біль, моя пекуча пам’ять" (5-11кл); 

 виховні години в 5-11класах «Героям небесної сотні 

присвячується…»; 

 перегляд відеофільму «Чорнобильська трагедія-біль 

України»-до 34річниці «Чорнобильської трагедії»-онлайн; 
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 година пам’яті до Дня  пам’яті та примирення- «Пам’ять 

загиблих – у спадок живим»-проведена онлайн (5-11кл); 

 флешмоб, хештег: #VyshyvankaSenkivka2020-до «Дня  

  Вишиванки»(1-11кл). 

У січні в школі пройшла  районна науково-краєзнавча конференція 

"Духовна велич України"до 100-річчя створення на Бориспільщині УАПЦ та І-ої 

річниці отримання Томосу. 

Вихованці гуртка «Юні екскурсоводи» провели прекрасні екскурсії-

презентації нових експозицій, присвячених 100-річчю Української революції для 

учнів та вчителів школи. 

У ході проведення тематичних заходів діти мали змогу ознайомитися з 

історією державних символів, поспілкуватися між собою на дану тематику, 

розповісти чимало віршів про Прапор, Герб України, а також згадати про народні 

символи України. 

Впродовж року були проведені тематичні тижні: знань «Знання – це скарб, 

а праця – ключ до них!» безпеки дорожнього руху, здоров’я «Здоров’я дітей – 

здоров’я нації», гарних манер, українського козацтва «Ми слави козацької 

нащадки», мистецький, знань з основ безпеки життєдіяльності, української 

писемності та мови, «Ми за здоровий спосіб життя», толерантності , правового 

виховання , військово-патріотичного виховання , безпеки життєдіяльності «Легко 

вогник запалити, та не легко загасити», народознавства «Краса народних звичаїв 

та оберегів», новорічний, морально-етичного та естетичного виховання, 

профорієнтації та трудового виховання, родинно-сімейного виховання, 

екологічного виховання та «Створи добро», військово-патріотичного виховання. 

Відповідно до плану виховної роботи на 2019/2020 навчальний рік в школі 

з 25 по 30 листопада 2019 року було проведено тиждень правового виховання. 

Педагог-організатор Кацан Р.В, оформила виставку дитячих малюнків: «Скажемо 

НІ насильству!». Класні керівники  провели виховні години «Світ без 

насильства», «Щоб уберегтися від насильницьких дій», «Як можна зменшити 

прояви насильства?». Психолог Караджаєва Н.В. провела тренінг для учнів 
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«Своєчасні знання про СНІД – основа профілактики», Вчитель основ здоров’я 

організували для учнів 8 – 10 класів перегляд та обговорення короткометражного 

фільму  «ВІЛ/СНІД повинен знати кожен», круглий стіл «Попередження торгівлі 

людьми». Бібліотекар школи Войтенко І.Г оформила виставку книг, брошур, 

журналів про жорстоку поведінку, толерантність. 

Особливу увагу педагоги школи звертали увагу на протидію у дитячому 

середовищі булінгу, мобінгу, створенню дружнього середовища до дитини без 

принижень та образ. 

Класні керівники, вихователі початкових класів у рамках завдань Нової 

української школи  реалізовувати завдання виховної  діяльності  через такі 

принципи: 

 -визнання того, що кожна дитина талановита. Заборона будь-

яких форм дискримінації; 

 цінність дитинства; радість пізнання. Організація пізнавального 

процесу, що приноситиме радість дитині. 

 -широке використання в освітньому процесі дослідницької та 

проектної діяльності; 

 розвиток вільної особистості; 

 -розвиток у дітей самоповаги та впевненості у собі; 

 -формування здорового способу життя і створення умов для 

гармонійного  фізичного та психоемоційного розвитку; 

 -створення атмосфери довіри та самоповаги. Перетворення 

школи на безпечне місце, де запобігають насильству та 

цькуванню; 

 -формування морально-етичних цінностей. Утвердження 

людської гідності учня/учениці; 

 -виховання чесності, відваги, наполегливості, доброти, 

справедливості; 

 -плекання любові до рідного краю, української культури; 
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 -формування активної громадянської позиції та шанобливого 

ставлення до Української держави. 

Адже метою початкової освіти є гармонійний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей та компетентностей відповідно до вікових та психофізіологічних 

особливостей і потреб, формування цінностей, підтримання життєвого оптимізму 

розвитку самостійності, творчості та допитливості. 

З метою правового виховання затверджено план заходів щодо профілактики 

правопорушень серед учнів школи на період до 2021 року. Відповідно до плану 

заходів педагогічний колектив школи здійснює просвітницьку діяльність, 

спрямовану на формування негативного ставлення до протиправних діянь. 

Уживаються заходи, спрямовані на підвищення моральності в суспільстві, 

правової культури громадян, утвердження здорового способу життя, запобігання 

проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості. Проводиться 

профілактична робота з неблагополучними сім`ями. На належному рівні була 

організована робота з дітьми «групи ризику» та  з їх батьками. Згідно плану 

працювала Рада профілактики правопорушень. В рамках роботи з учнями, 

схильними до скоєння правопорушень, проводилися  профілактичні заходи. 

Члени Ради профілактики співпрацювали з Батьківськими комітетами, діяв 

Батьківський лекторій, проводилися психолого-педагогічні консультації для 

батьків. 

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» педагогічним колективом 

проводилася системна  робота з організації контролю за відвідуванням учнями 

навчальних занять, а саме: класні керівники, вихователі щоденно вели облік 

відвідування учнями навчальних занять у книзі обліку відвідування занять, в яку 

заносили відомості про відсутніх учнів. Інформація про систематичні пропуски 

окремих учнів використовувалася під час проведення засідання Ради 

Профілактики, для індивідуальних бесід з учнями та батьками, під час проведення 

батьківського лекторію. З учнями, які пропускають заняття без поважних причин, 

систематично проводилася профілактична робота, а також з їх батьками. 
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Фізичне виховання школярів становить невід’ємну частину роботи школи. 

Основним завданням фізичного виховання є зміцнення здоров’я, сприяння 

правильному розвиткові, навчання учнів життєво необхідним руховим навичкам, 

виховання фізичних, вольових і моральних якостей.  В нашій школі фізичному 

вихованню приділяється багато уваги. Про успіхи наших спортсменів знають усі, 

хто небайдужий до волейболу, баскетболу, футболу. Волейбол –  один з 

найпопулярніших видів спорту. Ось і у цьому році наші юнаки завоювали І-місце 

в районних змаганнях. Також порадувала і збірна школи з футболу яка зайняла 

ІІІ-місце. У лютому наші баскетболісти зайняли ІІІ-місце серед збірних команд 

ЗНЗ Бориспільського району. В школі традиційно пройшли «Малі шкільні 

олімпійські ігри 2019». Метою змагань  було не тільки визначити кращий 

спортивний клас  школи, а й формування культури здорового способу життя, 

виховування в школярів потреби в постійній руховій активності, залучення їх до 

активних занять фізичною культурою та спортом. Поєднання олімпійської 

просвіти з руховою діяльністю є гарантією успіху у формуванні та збереженні 

здоров’я, одним із факторів нормального фізичного розвитку, які підвищують 

опірність організму захворюванням та працездатність, роблять дітей та підлітків 

більш організованими, вольовими й цілеспрямованими, сприяють формуванню 

особистості з активною життєвою позицією, вихованої на гуманістичних духовно-

моральних цінностях, пов’язаних зі спортом. Згідно плану спортивно-масової 

роботи школи на 2019/2020 навчальний рік у вересні пройшли змагання з футболу, 

жовтні проводилась Першість школи з шашок, у листопаді – Першість школи з 

настільного тенісу. Змагання проводились за двома віковими групами серед 

дівчаток і хлопчиків. Всього взяли участь 38 учасників. В молодшій віковій групі 

змагалися учні 5 – 8 класів, у старшій віковій групі – 9 – 10 класів. На шкільному 

стадіоні пройшли районні  змагання з футболу серед учнів 5-6 та 7-8класів.  

20 лютого пройшов традиційний «Кубок пам’яті Героїв Небесної Сотні» 

серед учнів 1-4 класів. Нажаль карантин не дозволив провести ще ряд традиційних 

спортивних заходів на базі школи. 
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Протягом 2019/2020 навчального року системно здійснювався контроль за 

виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-

виховного процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники 

дотримувалися вимог законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну 

безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони  праці учасників 

навчально-виховного процесу», комплексних заходів по школі щодо збереження 

життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму серед учнів. «Про організаційні 

заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. «Правила поведінки 

учнів під час карантину». Класні керівники вчасно проводили з учнями 

інструктажі з ТБ, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, 

щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я, про що записували до 

журналів з ТБ встановленої форми, планів класних керівників, класних журналів. 

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-гігієнічного 

режиму в школі, профілактичних медичних оглядів учнів, здійснення контролю за 

проведенням уроків фізкультури та трудового навчання. Протягом навчального 

року з метою проведення просвітницької роботи з учнями та батьками з питань 

безпеки життєдіяльності відбувалися зустрічі з представниками правоохоронних 

органів, служби з надзвичайних ситуацій.  Згідно «Положення про проведення 

Тижнів безпеки життєдіяльності у навчальних закладах області у 2019/2020 

навчальному році» на належному рівні у школі було проведено Тижні знань 

безпеки життєдіяльності. Питання безпеки життєдіяльності учнів під час 

навчально-виховного процесу та в побуті обговорювалися на нарадах при 

директорові, на класних та батьківських зборах.  

В зв’язку з карантином викликаним «COVID19» класні керівники  почали 

широко використовувати інтернет  ресурси та платформи, щодо дистанційної 

роботи з учнями та батьками. Кожним класним керівником була створена  класна 

група  з 1-11клас у мессенджерах: «Viber», «Telegram»,» «Vhatsap». Через сайт 

школи та соціальні мережі «Facebook» та «Instagram» адміністрація та класні 

керівники мали постійний інформаційний зв’язок з батьками. За допомогою 

платформ «Zoom», «Skype», «Classroom» класні керівники проводили онлайн 
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виховні години, бесіди, консультації з дітьми, були проведені онлайн батьківські 

збори. 

Значну увагу питанням виховання учнів приділяла шкільна психологічна 

служба. Проведена соціальна паспортизація класів, школи. Складені і опрацьовані 

списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, 

дітей-напівсиріт, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей. Складені 

списки дітей групи ризику. З цими дітьми і їх сім’ями велася постійна робота. На 

кожного учня складена психолого-педагогічна характеристика, яка давала 

можливість виявити ті риси характеру, на які слід опиратись педагогам. 

Психологічна служба школи виявляла персональні, міжособистісні, сімейні 

труднощі і конфлікти, дитячі угрупування соціального ризику, надавала 

необхідну консультативно-методичну і психолого-педагогічну допомогу під час 

карантин. 

З метою підвищення ефективності роботи з сім’ями, організації сімейного 

виховання, виховання дітей з неблагополучних сімей, створено цілеспрямовану 

систему роботи. У своїй роботі педагогічний колектив школи керується 

нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони 

дитинства: «Конвенцією прав дитини», Законами України «Про охорону 

дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження 

насильства в сім’ї», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про 

першочергові заходи щодо захисту прав дітей» та відповідними документами 

МОН України й усіх ланок органів управління освітою. 

Особливу увагу у роботі з батьками звертаємо на формування у 

підростаючого покоління поваги до сім’ї, як однієї з найбільших цінностей 

суспільства. Сім’я та школа є основними інститутами соціалізації та виховання 

дитини, тому плідна співпраця життєво необхідна. 

Проблеми виховання обговорюються на загальношкільних зборах, на 

засіданнях батьківського комітету та класних батьківських зборах, проводяться 

виховні заходи та класні години з участю батьків. Саме завдяки таким заходам 



36 
 

педагогічний колектив намагається втілювати в життя родинну педагогіку, 

виховувати повагу і любов до батьків. 

Систематично класні керівники проводять індивідуальні бесіди з батьками, 

відвідують батьків вдома, оформляють акти обстеження житлово-побутових 

умов. 

Тому у своїй виховній діяльності кожен класний керівник опирається на 

сім’ю, підвищує її психолого – педагогічну культуру, активно впливає на 

взаємини з батьками, учнями, вчителями . 

У сучасних умовах важко переоцінити роль шкільної бібліотеки у 

формуванні національної свідомості учнів, любові до рідної землі, готовності до 

праці в ім’я України, передачі молодому поколінню надбань нашого народу, 

багатств духовної культури, формуванні духовно розвинених, фізично і морально 

здорових громадян України. Плідною була робота шкільної бібліотеки. 

Бібліотекар Войтенко І.Г. систематично проводила широку просвітницьку роботу 

серед учнів, щодо популяризації нових книг, збереження книг, привернення уваги 

до необхідної літератури. На належному рівні пройшли шкільні акції «Живи, 

книго!» та «Подаруй бібліотеці книгу!». 

     Бібліотекар школи Войтенко І.Г. вчить дітей любити книгу, відчувати 

насолоду від читання, спонукає до творчості, активного пізнання героїчних і 

трагічних сторінок історії й сучасного життя рідного краю, відкриває для читачів 

талановитих, творчих людей: письменників, художників, народних умільців. 

Бібліотекар сприяє формуванню національної свідомості та духовності, 

зміцненню гордості за свої Батьківщину, за свій рідний край, свою мову та 

культуру сприяє читання книг про національні звичаї, культуру. Бібліотека всіма 

формами бібліотечної роботи сприяє популяризації книг  у процесі формування 

національної самосвідомості підростаючого покоління. У шкільній бібліотеці 

створені умови для виховання гармонійно розвинутих громадян незалежної 

України, гідних спадкоємців найкращих надбань національної культури. Фонд 

бібліотеки укомплектований українською, науково-популярною, довідковою 
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літературою та підручниками. Великий вибір роздаткового матеріалу та 

періоичних видань. 

      Бібліотека оснащена комп’ютером, принтером,має доступ до мережі Інтернет 
Книжковий фонд налічує 12617 примірників. 

В приміщенні бібліотеки за 2019 р. проведено такі ремонтні роботи: 

- заміна світильників; 
- пофарбовано підлогу, стелажі (частково). 

Придбано:  

- столик журнальний 1 шт, пуфіки 5 шт,стільці офісні 10 шт, жалюзи. 

Отримано за кошти держ.бюджету:  

- підручники для учнів 3 -7  класів 374 шт. 

Отримано в дарунок: 

- художню літературу – 10 примірників. 

Успішно здійснено замовлення підручників для учнів 3-го, 7-го на 2019-
2020рік. 

    Свої здібності учні розвивають у шкільних гуртках. Згідно з планом 

роботи на 2019 – 2020 н. р. з 09 вересня в школі діють гуртки: 

 «Національно-патріотичний»- керівник Самборський А.Я. 

 «Юні екскурсоводи» -керівник Білоножко В.А; 

 «Умілі ручки» -керівник Войтенко В.Ф; 

 «Хореографічний» -керівник Петруня.О.М; 

 «Вокальний» - керівник Кубатіна Н.О; 

 «Волейбол» - керівник Бережний В.П; 

 «Футбол» -керівник Самборський А.Я; 

 «Баскетбол» -керівник Самборський А.Я; 

       Заняттями в шкільних гуртках охоплено 170 учнів школи. Учні гуртків 

та секцій брали активну участь в районних та обласних конкурсах та змаганнях. 
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      Важливою ланкою життя учнівського колективу є учнівське 

самоврядування де діють різнопрофільні комісії. Учні класу, попри велику 

зайнятість, беруть активну участь у житті школи. Члени учнівського 

самоврядування систематично проводяться рейди, конкурси, перевірки, засідання 

комісій з питань успішності та виховання учнів.  Учнівським самоврядуванням 

школи проводиться постійний контроль за відвідуванням учнями школи, рейди в 

з метою виявлення учнів, що без поважних причин пропускають школу. 

        Поставлені мета та завдання на 2019/2020 навчальний рік виконані  на 

достатньому рівні. Але необхідно працювати над удосконаленням роботи 

з  ціннісних ставлень і у подальшій роботі знаходити більш дієві  дистанційні 

форми роботи з батьками, впроваджувати нові інтерактивні форми роботи з 

учнями та розвивати свої компетентні навички в умовах сьогодення. Згідно з 

Концепцією  Нової української  школи  виховувати учнів не лише 

відповідальності за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства. 

 

 

VIII. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, 

проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року 

були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них 

становить: 

 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування -13 учнів; 

 діти із багатодітних сімей-65 учнів ; 

 діти – напівсироти-2 учнів ; 

 діти із малозабезпечених сімей-1 учень ; 

 діти учасників АТО-5 учнів; 

 діти з тимчасово окупованих територій-16 учнів. 

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.    
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Профорієнтаційна робота 

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання 

школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії.  

У старших класах організовуємо поїздки у вищі навчальні заклади, 

(університети, коледжі), запрошуємо для проведення бесід, реклами професій 

спеціалістів. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-

виховного процесу: виховання трудових навичок, розширення знань про професії 

на уроках. Якісному вихованню сприяють позакласні виховні заходи. 

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАРЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ. ПІДВІЗ УЧНІВ ДО  

МІСЦЯ НАВЧАННЯ 

Відповідно до рішення адміністрації школи під час 2019-2020 навчального 

року вжито заходи щодо покращення харчування. Максимально враховано 

численні побажання учнів та батьків щодо оновленого меню та графіку роботи. У 

шкільній їдальні створені умови для повноцінного харчування всіх бажаючих 

учнів школи. 

У 2019-2020 навчальному році було організоване гаряче повноцінне харчування 

для 180 учнів школи. Безкоштовним гарячим харчуванням було охоплено 

132  учнів з пільгових категорій 

  

 позбавлені батьківського піклування-13 учнів; 

 діти із багатодітних сімей-65 учнів; 

 діти – напівсироти -2учнів;  

 діти із малозабезпечених сімей-1 учень;  

 діти учасників АТО-5 учнів; 

 діти з тимчасово окупованих територій-16 учнів; 

 діти з сімей, які опинилися в скрутних фінансових умовах-32 учнів. 

 Охорона праці. 
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 Із метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: 

перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені функціональні 

обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та 

затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально – виховного 

процесу в кабінеті інформатики, спортивному залі, майстерні. Своєчасно 

проводилися вступні та первинні інструктажі на робочому місці співробітників 

навчального закладу. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності 

вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно – гігієнічного 

режиму. 

  

  Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму. 

 Із учнями школи перед та після канікул проводились цільові інструктажі та 

фіксувались у журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, 

закріплені за кожним класним керівником, учителем – предметником та в 

кожному кабінеті та спортзалі. 

 Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами проводились 

єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів. На сторінках класного журналу 

«Бесіди з безпеки життєдіяльності» записувалися відповідні бесіди. 

Кожним учителем – предметником проводився інструктаж перед 

виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів на 

уроках праці, фізичної культури, які фіксувалися в класних журналах. 

Своєчасно проводилися інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: 

змагання, олімпіади, конкурси, а також перед проведенням позакласних та 

позашкільних заходів. 

Класні керівники щотижня проводили профілактичні бесіди щодо 

запобігання дитячого травматизму. Проводилися додаткові позапланові бесіди  за 

фактами нещасних випадків з учнями в школі, учнями району, які фіксувалися в 

класних журналах. 

      Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно 

працює над удосконаленням матеріально-технічної бази , підтриманню її у 

належному стані . 

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів 

місцевого бюджету , державної освітньої субвенції. Для потреб нової української 

школи (НУШ) було виділено :  

Назва обладнання  
Державний 

бюджет(гривень) 

Районний бюджет 

(гривень)  

Дидактичний матеріал  10550 25000 

Меблі для 1-го класу  19525 101972 

Документ камера    23900 

Прекційне обладнання    41540 

БФП   8200 

Комп’ютерне 

обладнання  
14140   

Ноутбук    12000 

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду 

навчального закладу. 

За кошти районного бюджету було придбано: жалюзі у фойє та бібліотеку 

на суму 32.800грн., крісла для актового залу з-х містне в кількості 55 штук на 

суму 179.300грн.  Замінено старі стінки в 2-х класах на сучасні шафи на суму 

50.000грн. Також було придбано комплекти столів зі стільцями учнівські 2-х 

місні в кількості 45 штук на суму 89.685 грн. і відповідно оновили 3 навчальні 

класи старої школи.  У 2020 році було придбано 2 дошки під крейду та 

магнітну на суму 4560грн. Для забезпечення протипожежних заходів було 

закуплено протипожежні засоби: протигази, рукав кран, лопати, протипожежне 

покривало, вогнегасники на суму 30.414,24грн. 

У 2020 році було придбано:  
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1. БФП Аз +4 кольори – 1 шт. на суму 11.490 

2. БФП4 кольори - 1 шт. на суму 6500 

3. БФП                  - 2 шт. 17.200 

4. Проектор          - 1 шт. 30.000 

5.Документ камера – 1шт.23.900 

6. Інтерактивна дошка   1 шт.  33.000 

7. Інтерактивна дошка 1 шт.   на суму 26.645 

8. Проектор 1 шт. на суму 14.8945 

9. Камера –сканер 2шт. на суму 13.730 

10. Ноутбук 5 шт. на суму 60.000 

11. Обладнання для харчоблоку на суму 83.785  

За навчальний рік було проведено наступні ремонтні роботи:  

1. Поточний ремонт 2-х навчальних кабінетів – 198999,60 

2.Поточний ремонт системи опалення - 199952,57 

3. Обробка дерев’яних конструкцій горищ- 106955,75 

4.Поточний ремонт локальної мережі- 54983,80 

5.Поточний ремонт навчального кабінету та  

металопластикових конструкцій-  195000 

6.Поточний ремонт заміни дверей- 21999.60 

  

Правоосвітня та правовиховна робота  

 У 2019-2020 н.р. здійснювалася згідно із річним планом виховної роботи. 

У школі проходив Всеукраїнський тиждень права (02.12.-10.12.2019р.) , під час 
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якого вчителем правознавства проведено Всеукраїнський урок “Права людини” з 

нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, у рамках якого 

висвітлено питання міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав 

людини, поняття і сутності прав людини, основних механізмів їх захисту для учнів 

10-х класів. Години спілкування для дітей різних вікових категорій провели класні 

керівники 1-11 класів на тему «Тільки законність врятує Україну», «Світ наших 

захоплень», «Абетка права». Відбулося засідання круглого столу «Права та 

обов’язки дитини в Україні: проблеми та перспективи»), конкурс на правову 

тематику (учнівське самоврядування), написання есе "Як ми знаємо свої 

обов’язки" (6-11 класи). Щорічно в школі відбуваються зустрічі з представниками 

правоохоронних органів. Учні школи спілкувалися з працівниками 

ювінальної провенції територіального управління поліції Бориспільського 

району, а  саме начальник відділу ювінальної провенції: Хімічем А.М–провів 

бесіди та лекцію для учнів 9-11 класів. Така співпраця сприяє виробленню 

практичних вмінь діяти у конфліктних ситуаціях, приймати правильні рішення, 

знати свої права, обов’язки та з метою профілактики правопорушень. Під час 

зустрічі гості розповідали учням про відповідальність за скоєння правопорушень, 

ознайомили з переліком правопорушень, за які передбачена кримінальна та 

адміністративна відповідальність, звертали увагу на проблеми, які породжуються 

вживанням алкогольних та наркотичних речовин. Говорили про права та 

обов’язки учнів. Особливу увагу приділили темі булінгу в сучасному суспільстві. 

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять 

учнями, за успішністю, ведуть необхідні педагогічні консультації з батьками, 

вивчають характер та прояви особистості учнів. Проводять всю необхідну 

виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, роботу по залученню учнів в 

гуртки та секції за інтересами. Клопітку роботу із школярами з попередження 

правопорушень, пропусків занять без поважних причин, порушень дисципліни 

проводили класні керівники 1-11 класів протягом навчального року. Співпраця з 

батьками ведеться також через учнівські щоденники, які класні керівники 

перевіряють, виставляють оцінки, роблять записи (зауваження, заохочення та 
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побажання). У школі ведеться «Журнал обліку пропусків занять учнями школи», 

записи до якого вносять учителі після 1 уроку; класні керівники до кінця робочого 

дня вносить дані до класного журналу на сторінку «Облік відвідування (пропусків 

занять)» та аналізують пропуски занять учнями. 

ХІІІ. РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН 

 

 Дирекція школи приділяє постійну увагу питанням, які піднімають батьки з 

приводу навчання, виховання дітей та організації діяльності школи. Багато запитів 

громадян поступає в усній формі і носять характер швидкого вирішення. 

 Письмових звернень протягом минулого навчального року було 3, всі вони 

фіксувались в журналі обліку особистого прийому громадян, який ведеться 

директором школи. Проблеми, порушені батьками, розглядались на засіданнях 

педагогічної ради, проведена певна робота по профілактиці подібних ситуацій, 

батькам у встановлений термін надана відповідь з приводу їхніх заяв. 

 


