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 ВСТУП.  

АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОШ №75  

                                            ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

 та пріоритетні напрямки роботи на 2017-2018 навчальний рік 

У минулому навчальному році педагогічна діяльність колективу школи була 

спрямована на створення умов для розвитку і становлення компетентісної особистості, 

адаптованої до сучасного життя, формування  усвідомленого ставлення до освіти, вибору 

особистого життєвого шляху, керуючись Законами України «Про освіту» й «Про загальну 

середню освіту».  Робота в школі була спрямована на реалізацію основних положень 

законодавства України про освіту, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції 

профільного навчання в старшій школі, Концепції національно-патріотичного виховання, 

інших нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України. 

Пріоритетними напрямками в діяльності  школи на 2016-2017 навчальний рік 

визначалося: 
● удосконалення змісту навчально-виховного процесу з реалізації завдань Державних 

освітніх стандартів базової загальної середньої та початкової освіти; 

● впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій навчання і виховання, 

стимулювання ініціативи педагогів у творчій, дослідницькій діяльності, спрямованої на 

оновлення, розвиток і модернізацію навчально-виховного процесу; 

● реалізація проектного підходу для вдосконалення системи науково-методичного, 

інформаційного забезпечення професійної компетентності педагогів школи; 

● методичне супроводження реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, удосконалення системи сімейно-родинного виховання на основі 

регіональних традицій;  

● створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, дітей з інтелектуальними 

та творчими здібностями, розвиток учнівського самоврядування та соціально 

змістовного лідерського руху; 

● удосконалення соціально-психологічного супроводження навчально-виховного процесу 

школи, розвиток та підтримка актуальних напрямів роботи фахівців соціально-

психологічної служби, супровід антикризового консультування, забезпечення  освіти 

для дітей з особливими потребами;  

● модернізація єдиного інформаційного простору школи, впровадження сучасних форм 

та методів використання інформаційно-комунікативних та хмарних технологій в 

навчально-виховному процесі, здійснення моніторингу результативності цієї 

діяльності. 

В школі працює творчий колектив. В минулому навчальному році вчителі школи 

досягли певних результатів: 

- Корчева Л.М., вчитель української мови посіла ІІІ місце в обласному фестивалі-конкурсі 

освітніх веб-ресурсів "Навчаємо української"в номінації: «Веб-майданчик вчителя 

середніх та старших класів як середовище навчання української мови школярів середніх 

та старших класів.», 

- Некіга Л.М., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, посіла ІІ місце в 

районному конкурсі «Класний керівник року», 

- Самсонова Т.Р., вчитель англійської мови, стала дипломантом обласної виставки «Освіта 

Запорізького краю - 2017». 

Колектив школа  за високий професіоналізм, педагогічні досягнення, вагомий 

внесок у розвиток системи освіти міста має подяки від Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту Запорізької міської ради, спілки інвалідів та ветеранів Афганістану 

Заводського району. 

Традиційно на початку 2016-2017 навчального року проведено шкільне професійне 

свято «Педагогічний Оскар»,  де були визначені кращі вчителі школи за 2015-2016 
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навчальний рік в різних номінаціях: 

o «Приз учнівських симпатій» - Чердаклієва Н.В., 

          кращі вчителі-предметники в номінаціях: 

o «Динамика творчества очень проста – быть всегда впереди!» - Крот О.В., 

o «Ми хочемо всім рекордам дати наші імена» - Корчева Л.М., 

o «Слово – найтонший дотик до душі» - Волкова Ю.В., Некіга Л.М., 

o «Во всём мне хочеться дойти до самой сути…» - Камінська В.А., 

o «Самовдосконалення – це найвищий подвиг» - Улинець Л.М., 

o «У серце увійде лиш те, що йде від серця» - Суткова Л.Л., 

o «Как отчий дом… Люблю я землю» - Грязнов О.Г., 

o «Якщо хочеш бути здоровим, то змагайся» - Потьомкіна В.Л., 

o «Перемога – народжена спортом» - Іванова О.В., 

o «Кращий класний керівник» - Чердаклієва Н.В., 

o «Кращий урок» –Мацкуляк Ю.В., урок математики. 

o «Кращий позакласний захід»  - Самсонова Т.Р., Тилик О.С. – позакласний захід з 

іноземної мови. 

Важливим показником роботи із здібними школярами є результативність виступів 

наших учнів на учнівських олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах, турнірах, 

фестивалях. Традиційно в школі пройшов шкільний етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових предметів, де були визначені кращі учні в школі. Участь  учнів в 

предметних олімпіадах показала, що найбільший пізнавальний інтерес у учнів викликають 

історія,  математика, географія, обслуговуюча праця, правознавство, українська мова та 

література, німецька мова. 

43 учня ЗОШ № 75 (в минулому навчальному році 49) взяли участь у ІІ 

(районному)  етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 20 навчальних предметів та 

набули 32 призових місця з 13 навчальних предметів (в минулому році з 12 предметів 23 

призових місця). 

 
 В цьому навчальному році школа здобула 8 - І місць (в минулому – 0), 12- ІІ місць 

(в минулому році - 6), 11 – ІІІ місць (17). 

 Найкращих результатів досягли учні з історії та правознавства  (вчитель Крот 

О.В.), з обслуговуючої праці (вчитель Бойко Л.М.), інформаційних технологій (вчитель 

Улинець Л.М.). 

Із стабільною результативністю виступають учні на олімпіадах з технічної праці 

(Христов В.Д.), географії (вчителі Панасюк В.У., Крикунова О.В.). Другий рік поспіль 

посідають призові місця з біології (Крикунова О.В.), хімії (Грязнов О.Г.), економіки 

(Вечерка Н.І.), російської мови та літератури (Чердаклієва Н.В.). В цьому році учні 10 

класу Квашневський Євген посів ІІ місце в районній олімпіаді з фізики, Циммерман 

Олексій  ІІ місце з інформатики. 

Стабильно в цьому році виступили учні школи  з української мови та літератури: 

всі четверо учасників стали призерами. Присутня результативність на районній олімпіаді 

представників профільних класів.  

Школа традиційно не має призерів з англійської мови (вч. Панченко Р.І.), з 
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астрономії (вч. Вовченко Т.В.), з математики, педагогіки та психології (Шалалієва В.О.). 

За підсумками районної олімпіади четверо наших учнів стали учасниками ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад, де посіли призові місця: з історії – Кузьменко 

Е. – 10 клас – ІІ місце, з трудового навчання - Пантелєєва Т. – 10 клас – ІІІ місце. 

Таким чином, результативність участі учнів в ІІ (районному) етапі олімпіад в 2016-

2017 навчальному році має позитивні тенденції. 

Але за  результатами  аналізу  результативності  участі школи в олімпіадах та 

конкурсах простежуються характерні недоліки: 

- формальний підхід до залучення дітей до олімпіад та конкурсів, не завжди співпадають 

списки щодо підготовки учнів до олімпіад до фактичної участі; 

- недосконалість   системи цілеспрямованої підготовки учнів до інтелектуальних змагань. 

У районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН посіли призові місця Тихоненка  Давид, Падалко  Марія – учні 10 класу (вчитель 

Крикунова О.В.). Вони брали участь у ІІ (обласному) етапі, але високого результату не 

одержали.  

В цьому році учні школи не брали участь в конкурсах ВНЗ.       

Учні школи беруть активну участь у різноманітних творчих конкурсах, турнірах, 

змаганнях районного, обласного, міського та всеукраїнського рівнях: 

№ Назва конкурсу 2016-2017 2014-2015 2015-2016 

У. П. Я.% У. П Я.% У. П. Я.% 

1.  «Колосок» 25 17 68 39 57 150  14 50 

2.  «Кенгуру» 80 25 31 99 42 43 94 44 47 

3.  «Левеня» 11 3 27 17 10 59 13 6 53 

4.  «Лелека» 79 68 86 76 72 95 87 59 68 

5.  «Гринвич» 26 18 69 15 8 53    

6.  Соняшник 80 45 56 81 51 63 55 23 42 

7.  Бобер 68 57 84 42 42 100 43 43 100 

8.  Пазл 22 6 27 31 5 16 40 9 23 

9.  Олімпус 30 5 17 38 190 20 34 8 24 

10.  імені П. Яцика 3 1 33 - - 0  1р 100 

11.  Імені Тараса Шевченка 3 - 0 5 Ір.,м. 
ІІ 2р. 
ІІІ 3р 

100  2-р 
1об 

100 

12.  «Екологічний вектор» 15 11 73 6 10 60 29 12 41 

13.  Геліантус 24 12 50 9 14 64 14 8 57 

14.  «Об’єднаймося ж, брати 
мої!» 

4 4\1 100     5 100 

15.  Ми патріоти України! 33 33 100    22 18 82 

16.  Sunflower 60 47 78       

Ахметова Діана стала переможцем республіканського етапу у Всеукраїнському 

літературному конкурсі «Ми – діти твої, Україно!». 

Досягнення наших виконавців кожен рік демонструються на шкільному святі 
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«Шкільний зорепад», де всі кращі учні одержали заохочення, а після свята здійснили 

екскурсію в тропік-парк «Чудеса природи». Кращі учні школи нагороджені премією 

«Обдарованість», яку щорічно надає депутат Запорізької міської ради Полухін В.Ф.: 

-  «Кращий учень школи» - Кузьменко Едуард – 10 клас; 

-  «Краща творча особистість року»  - Ахметова Діана -11 клас; 

-  «Кращий інтелектуал року» - Левков Владислав – 11 клас; 

-  «Кращий учень початкової школи» - Циммерман Марина – 4-А клас 

 

Забезпечення обов’язкової освіти 

З  забезпечення обов’язкової повної загальної середньої освіти, завдань 

загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права  дитини»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  12.04.2000  №  646 «Про  

затвердження  Інструкції  з обліку дітей  і  підлітків шкільного віку в Україні»,  у 2016-

2017 навчальному році  було проведено таку роботу: 

 організовано системний контроль за відвідуванням занять учнями школи; 

 охоплено особливою увагою дітей «групи ризику» та тих, що стоять на 

внутрішкільному обліці; 

 забезпечено дієвість шкільної Програми по збереженню учнівського контингенту 

школи; 

 перевірено та відкореговано банк даних дітей шкільного віку, зареєстрованих на 

території школи, за допомогою комп’ютерної програми «Мікрорайон»; 

 перевірено попередній розподіл шестирічок, що мешкають у мікрорайоні школи, по 

навчальним закладам району та міста; 

 розпочато набір до першого класу, класу для дітей з особливими потребами (ЗПР) та 

9  інклюзивного класу. 

В школі в наявності нормативно-правові документи керуючих органів щодо 

організації роботи по охопленню дітей і підлітків шкільного віку повною загальною 

середньою освітою, включаючи спеціальні класи для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах. 

На початок року у школі на 01.09.2016 року навчалося 671 учнів, протягом року 

вибуло -14 , прибуло - 20 учнів,  навчальний рік закінчили 677 учнів. 

Основною причиною відсутності учнів на заняттях є їх хвороба, кількість учнів, які 

пропускають заняття без поважних причин, є мінімальною.  

На кінець навчального року два учні школи 9-Б класу мають найбільшу кількість 

пропусків занять без поважної причини Коваленко Артур (164) та Безсонов Владислав (119) 

Батьки неповнолітніх  недостатньо уваги приділяють  вихованню синів. 

Часто пропускають заняття без поважних причин учні : 8-А - Говоруха К (26), 9-Б - 

Коваленко А. (124), 9-Б  - Безсонов В. (119), 8-Б  - Ільїн В. (112), Гордієнко О. (98). 

Протягом року адміністрацією проведено 4 засідання  Штабу по профілактиці 

правопорушень, на яких розглянуто питання виконання правил для учнів (Тряпіцин С. 6-

В, Бабич О. (6-В), Алюскін О. 6-В), проведено бесіди з батьками про адміністративну 

відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків вищезазначених учнів. 

Слід вказати на недостатню роботу соціального педагога Смирнової А.В., у ІІ семестрі 

нею не було відвідано жодної проблемної родини. 

        Існує певна категорія учнів, які не відвідують заняття періодично (по 1-2 дні), з 

ними ведеться відповідна робота як класними керівниками, так і адміністрацією школи.  

В роботі з учнями, що схильні до пропусків занять, задіяні всі ланки шкільного 

колективу: адміністрація школи, соціально-психологічна служба, педагоги, класні 

керівники, батьківська громадськість, органи учнівського самоврядування. Налагоджена 

співпраця із робітниками районної ССД, працівниками КМСН. З метою своєчасного 

виявлення учнів, які не відвідують школу без поважних причин, з’ясування причин 

пропусків занять учнями щоденно вівся облік відвідування занять черговим учнем, 

корегувався черговим вчителем та класними керівниками, які щотижня доповідали на 
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оперативній нараді про обсяг роботи з учнями, які пропускають навчальні заняття без 

поважних причин. 

Пропедевтична робота з учнями та їх батьками  проводилась якісно, про що 

свідчить відсутність учнів школи, які стоять на обліку у ССД та КМСН 

На ВШК в школі стоїть 2 учні, «групу ризику» складають 12 учнів. Позитивним 

фактором у роботі з дітьми «групи ризику» та з учнями, які мають початковий рівень 

навчальних досягнень, є робота практичного психолога Шалалієвої В.О. проведення тестів, 

складання характеристики, яка надається для подальшої роботи батькам, класним 

керівникам.  

Управлінська діяльність щодо охоплення дітей та підлітків шкільного віку повною 

загальною середньою освітою здійснюється на достатньому рівні. Проте є певні недоліки у 

роботі соціального педагога Смирнової А.В. 

● недостатньо проводиться профілактична робота з учнями, що мають девіантну 

поведінку та схильні до пропусків занять без поважної причини; 

● відсутня інформація на шкільному сайті для батьків щодо соціального супроводу дітей.  

З метою вдосконалення управлінського забезпечення та вжиття заходів для 

покращення охоплення обов’язковою повною загальною середньою освітою дітей і 

підлітків шкільного віку у 2017-2018 навчальному році  слід активізувати роботу соціально-

психологічної служби. 

                                            

Робота з педагогічними кадрами. 

Організаційно-методична робота 

Укомплектованість закладу педагогічними працівниками складає 100%. Всі  

вчителів працюють за спеціальністю, яка визначена дипломом, 12 вчителів викладають по 

2 різних предмета. Якісний склад педагогічного колективу представлений: 

Кваліфікаційна 

категорія 

Кількість % 

 

Спеціаліст вищої 

категорії 
29 60 

Спеціаліст І категорії 9 19 

Спеціаліст ІІ категорії 3 6 

Спеціаліст 7 15 

Мають педагогічні звання «Учитель методист» -  9 педагогів (18%),  «Старший учитель» -  

18 педагогів, що складає 37,5%. 

Аналіз якісного складу педагогічних працівників школи свідчить про високий та 

достатній професійний рівень педагогічної компетентності колективу. 

З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації в 

школі складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів до 2020 року  з 

урахуванням викладання  2-х і більше предметів. Всі вчителі вчасно проходять курси 

перепідготовки при Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти, але існують певні причини навчання на курсах з Захисту Вітчизни та економіки. 

Форми проходження курсів – очна, заочна, дистанційна. 

 Керівництвом школи максимально використовуються можливості розвитку 

професійної компетентності педагогічних працівників у міжкурсовий період шляхом 

залучення їх до районних, міських та обласних заходів: 

- всі вчителі школи є членами районних методичних центрів, педагоги Бойко Л.М., 

Потьомкіна В.Л., Крикунова О.В.  – очолюють РМЦ вчителів з відповідних предметів, 

- Вечерка Н.І. бере участь в обласній творчій групі «Педагогічні вимірювання знань при 



8 
 

застосуванні тестових технологій», керівник Кулік О., 

- Корчева Л.М., працює в творчий групі вчителів  ЗОІППО «Сучасна школа», 

- Крот О.В., Бойко Н.Д.,  Бабенко Н.Д., Камінська В.А., Поьомкіна В.Л. беруть участь в 

Проекті «Міські методичні навчання», 

- вебінари ДРЦЯО щодо підготовки екзаменаторів з української мови Корчева Л.М., 

Камінська В.А., Черняк О.А., з математики - Мацкуляк Ю.В., Гаврилюк І.К., 

- Вечерка Н.І., Крот О.В. – учасники міського комплексного практикуму з історії та 

правознавства в ЗНУ, 

- Вчителі Третяк Н.Є., Похілько А.В., Бойко Л.М. брали участь у вебінарах від 

видавництва «Ранок», 

- Корнієнко Т.С., Суткова Л.Л., Зибіна О.О.  брали участь у вебінарі «Хмарні технології», 

«Інтерактивне навчання», 

- Улинець Л.М. провела презентаційний меседж з теми «Підготовка інтерактивних вправ 

для уроку інформатики в середовищі LearningApps» в рамках міських методичних 

навчань, 

- Гаврилюк І.К. – учасник обласного тренінгу в січні 2017 року «Розвиток функціональної 

математичної грамотності учнів в рамках проведення міжнародного дослідження PISA», 

- Корчева Л.М. та Волкова Ю.В. відвідали у серпні 2016 року майстер-клас Т.М. 

Пересунько Балабинський НВК «Престиж», 

-  Корчева Л.М., Волкова Ю.В., Некіга Л.М., Камінська В.А., Чуйко М.В. відвідували 

Лінгвістичну школу м. Запоріжжя, 

- Бойко Л.М. брала участь у вебінарі ВГ «Основа» за темою «Практичне використання  

сучасних педагогічних технологій». 

Робота з молодими фахівцями (вчитель фізичної культури, соціальний педагог, 

вчитель з розвитку мовлення) проводиться через наставництво досвідченими вчителями 

(Іванова О.В., Черняк О.А., Шалалієва В.О.). 

У 2016-2017 навчальному році атестувалися 6 педагогічних працівників. Оціночні, 

діагностичні та контрольні матеріали, які використовувалися для атестації педагогів, 

виявлення їх професійного рівня та майстерності, розглядалися та затверджені на 

методичній раді школи, є традиційними та ефективними для вивчення професійної 

діяльності вчителя. 

Протягом атестаційного періоду вчителі, які атестувалися  демонстрували свій 

досвід, створені методичні та дидактичні матеріали на семінарах та педагогічних радах, на 

засіданнях ШМО, РМЦ,  розміщували на особистих сайтах, блогах, сайті школи, блогах 

ШМО. 

Вчителі, які атестувалися дали відкриті уроки в рамках педагогічного семінару 

«Інноваційні технології навчання обдарованих та здібних учнів». Всі уроки були високо 

ефективні, вчителі продемонстрували інноваційні та раціональні дидактичні методи та 

прийоми. 

За результатами атестації підвищено кваліфікаційну категорію 2 педагогам, 4 – 

підтверджено, присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» 1 вчителю, 

підтверджено – 4 педагогам. 

Під час атестації узагальнено досвід вчителів: 

1 Панасюк В.У. географія Формування ключових та предметних 

компетентностей на уроках географії 

2 Корнієнко Т.С. початкові класи Розвиток інформаційної та пізнавальної 

компетентності шляхом використання ІКТ на 

уроках в початковій школі. 

3 Сергієнко Л. В. біологія Інтерактивні технології навчання на уроках 

біології як один із методів формування 

компетентності учня. 
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4 Черняк О.А. українська мова 

і література 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності 

учнів засобами ІКТ 

5  Улинець Л.М. інформатика Активізація навчально-пізнавальної діяльності 

учнів на уроках інформатики через педагогічну 

співпрацю. 

Пріоритетні напрямки методичної роботи, заходи по вирішенню проблемної теми 

школи, району знайшли відображення в річному плані роботи школи, в планах роботи 

шкільних методичних об’єднань, в планах динамічних та творчих груп.  

Організація роботи над проблемною темою школи «Методичне забезпечення 

створення інформаційного простору школи як умова саморозвитку та самореалізації 

особистості вчителя» ґрунтувалася на глибокому аналізі результатів навчально-виховного 

процесу за останні роки, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, рівня 

комп’ютерної грамотності вчителів, методичних та дидактичних матеріалів, створених 

педагогами школи протягом останніх років в роботі над попередніми методичними 

проблемними питаннями.   

Мета реалізації   шкільної методичної проблеми конкретизувалася у сприянні 

постійному професійному зростанню та розвитку професійної компетентності педагогів 

школи, у визначенні та осмисленому впровадженні пріоритетів розвитку освітньої галузі, з 

урахуванням вимог Державних освітніх стандартів, галузевих Програм, що 

впроваджуються. 

Завданням методичної служби школи є моделювання та створення умов для 

самореалізації й удосконалення особистості педагогів. 

Для реалізації  змісту методичної роботи в школі була чітко визначена  структура 

методичної служби, яку складали: 

 
Науково-методична проблема реалізовувалась на І (теоретичному) етапі, здійснено 

аналіз практичних напрацювань, набутих в науково-методичній роботі попередніх 

методичних тем над якими працювала школа, з урахуванням особливостей 

функціонування міської, районної методичної служби. На даному етапі відбулося 

перспективне планування роботи, теоретичне обґрунтування  вибраної теми, визначення 
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факторів, які сприятимуть вирішенню науково-методичної проблеми, провідних 

напрямків діяльності структурних підрозділів, оформлення методично-інформаційних 

матеріалів. В створенні перспективного плану роботи були задіяні всі члени педагогічного 

колективу через шкільні методичні об’єднання вчителів-предметників, методичну раду. 

Створення перспективного плану роботи над методичною темою винадило 

задуматися над виробленням Концепції школи, для якої вже є багато реального матеріалу. 

  Спрямування методичної роботи на створення інформаційного простору 

навчально-виховного процесу через підвищення ефективності впровадження 

інформаційно-комунікаційного навчання та виховання здійснювалося через оптимальні та 

ефективні форми роботи: 

Тема заходу Форма 

проведення 

Зміст 

Аналіз роботи за минулий 

рік, головні задачі  та 

шляхи їх рішення в 

навчально-виховному 

процесі. 

Педрада 

30.08.2017 

Проаналізовано педагогічну діяльність школи в 

2015-2016 навчальному році. Визначено позитивні 

та негативні риси роботи школи. Сплановано 

роботу на наступний навчальний рік. Затверджено 

проблемну методичну тему школи. Відзначено 

досягнення вчителів  школи. Затверджено річний 

план роботи школи. 

«Методичне забезпечення 

створення інформаційного 

простору школи як умова 

саморозвитку та 

самореалізації особистості 

вчителя». Визначення 

дієвих підходів до 

планування методичних 

заходів, спрямованих на  

реалізацію шкільної 

методичної проблеми. 

Перспективне планування 

впровадження нової 

проблемної методичної 

теми школи. 

Педрада 

Панасюк В.У. 

Керівники 

ШМО 

листопад 

2016 

Роздивлялися питання: 

-Теоретичні аспекти створення інформаційного 

простору школи та інформаційна інфраструктура 

ЗОШ № 75 

-Учительський блог та соціальна мережа як 

платформи для навчальної діяльності учнів. 

- Використання Learning Apps для створення 

дидактичних електронних навчальних матеріалів. 

- Методичне та дидактичне забезпечення 

інформаційного простору школи через сервер Gool 

Apps та веб-сайт школи. 

 - Затвердження перспективного планування роботи 

над проблемною темою школи. 

«Забезпечення якості 

початкової освіти шляхом 

впровадження інновацій в 

освітній процес» 

Педрада, 

Єрмак Л.Ю., 

січень 

В рамках теми: «Психолого-педагогічні інновації та 

їх вплив на обсяги, структуру та якість 

педагогічного процесу у початковій школі», 

заслуховувалися та вирішувалися питання: 

- Диференціація змісту навчання як основа 

технології модульно-розвивального навчання. 

- Проектні технології у початковій школі. 

- Здоров’язберігаючі технології як основа розвитку 

молодших школярів. 

- Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення 

іноземних мов у початковій школі. 

        Затверджено Програму розвитку і 

функціонування української мови в ЗОШ №75 I-III 

ступенів на 2016-2020 роки 

Педагогічна етика вчителів 

як критерій соціальних 

компетенцій вчителя 

Педрада, 

14  березня 

2017, 

Панасюк В.У. 

Заслуховувалися питання: 

- Методичні рекомендації про дотримання 

педагогічної етики працівниками школи. 

- Теоретично прикладні завданнями педагогічної 
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етики в сучасних умовах. 

- Сутність і функції педагогічної моралі. 

- Етика педагогічного спілкування. 

Обговорювалися: 

- Орієнтовний план реалізації мети у межах 

освітнього закладу. 

- Орієнтовний етичний кодекс працівника закладу 

освіти 

 Рекомендовано: Перелік матеріалів щодо 

дотримання педагогічної етики працівників 

навчальних закладів 

«Проектна діяльність як 

один із шляхів реалізації 

Концепції патріотичного 

виховання дітей і молоді» 

Педрада, 

Христова С.В., 

травень 

Педрада проведена онлайн. Питання до педради: 

 «Проектна діяльність як один із шляхів реалізації 

Концепції патріотичного виховання дітей і молоді» 

1. Результати реалізації проекту “Ми діти твої, 

Україно!” кафедрою філологів. 

2. Реалізація Концепції патріотичного виховання 

дітей та молоді через проектну діяльність кафедрою 

історико-природничих наук 

3. Участь учнів початкової школи у 

загальношкільному проекті “Ми діти твої, 

Україно!”. 

4. Використання ІКТ технологій для реалізації 

загальношкільного  проекту 

5. Участь вчителів іноземної мови у 

загальношкільному 

кті (керівник ШМО Гордієнко Ю.В.) 

https://drive.google.com/drive/folders/0B37bVDKO9G

iIN1Y4Z1BsbDJJa2c 

«Система сімейно-

родинного виховання на 

основі регіональних 

традицій» 

Педагогічний 

семінар, 

Христова С.В., 

Жовтень 

Семінар був проведений он-лайн. Питання до 

семінару викладені в блозі заступника директора з 

ВР Христової С.В. «Калинова родина»: 

1.Сімейно-родинне виховання на основі 

регіональних традицій – це шлях формування 

національної свідомості та зрілості випускника 

школи. (заступник директора з ВР Христова С.В.). 

https://docs.google.com/document/d/16BdT4fS6l3Z

EQv1BG8aN-vn1Gnrw7L8PkFG-

u7O1U/edit?usp=sharing 

2.Прищеплення любові до української мови – як 

умова реалізації національної системи виховання. 

3.Народні традиції, звичаї та обряди – чинники, що 

об’єднують дітей і батьків 

Презентація Чуйко М.В., Мацкуляк Ю.В. 

«Психологічний супровід 

класів ЗПР» 

Психолого-

педагогічний 

семінар, 

Шалалієва В.О. 

Вивчалися питання: 

- Особливості психологічного розвитку дітей із 

ЗПР. 

- Особливості мовлення дітей із ЗПР. 

- Організація НП в класі ЗПР. 

- Особистісно-орієнтований підхід при роботі з 

учнями ЗПР, як запорука успішності навчання. 

Сучасні ІК-технології щодо 

формування 

Теоретичний 

педагогічний 

В рамках роботи над проблемною темою школи 

заслуховували та обговорювали питання:  

https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit
https://drive.google.com/open?id=0B6pHna1rZntXTklhVlNoNWhyYmM
https://drive.google.com/open?id=0B6pHna1rZntXTklhVlNoNWhyYmM
https://drive.google.com/open?id=0B6pHna1rZntXTklhVlNoNWhyYmM
https://drive.google.com/open?id=0B6pHna1rZntXTklhVlNoNWhyYmM
https://drive.google.com/drive/folders/0B37bVDKO9GiIN1Y4Z1BsbDJJa2c
https://drive.google.com/drive/folders/0B37bVDKO9GiIN1Y4Z1BsbDJJa2c
https://drive.google.com/drive/folders/0B37bVDKO9GiIN1Y4Z1BsbDJJa2c
https://drive.google.com/drive/folders/0B37bVDKO9GiIN1Y4Z1BsbDJJa2c
https://docs.google.com/document/d/16BdT4fS6l3ZEQv1BG8aN-vn1Gnrw7L8PkFG-u7O1U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16BdT4fS6l3ZEQv1BG8aN-vn1Gnrw7L8PkFG-u7O1U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16BdT4fS6l3ZEQv1BG8aN-vn1Gnrw7L8PkFG-u7O1U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fIHY4YdRVmY19oNXHRTwCFp4hZLcE7pLbHkcu-77vC4/edit?usp=sharing
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інформаційного простору. семінар, 

Панасюк В.У. 

Листопад 

-Інформаційно-комп'ютерні технології у системі 

роботи навчального закладу. 

- Використання електронних посібників на уроках. 

- Теорія хмарних технологій. 

- Дистанційне навчання. 

- Технології  Веб-2.0.   

Науково-методичний 

супровід викладання 

навчальних предметів за 

новими програмами 

Державного стандарту в 8 

класах. 

Педагогічний 

семінар 

(круглий стіл). 

Панасюк В.У. 

Грудень 

Розглядалися питання з реалізації методичних 

рекомендацій щодо викладання навчальних 

предметів в 8 класі, досягнення вчителів- 

предметників, які викладають в 8 класах, проблеми,  

які виникають. 

Шкільний веб-сайт, як одна 

із форм створення 

інформаційного простору в 

школі. 

Теоретично-

практичний 

семінар, 

Панасюк В.У., 

Лютий 

Обговорювалися питання щодо вдосконалення 

роботи шкільного веб-сайту. Розподілено обов’язки 

та закрплені відповідальні за сторінками. 

Проведено навчання та видані інструктивні карти 

щодо роботи на веб-сайті. 

«Інноваційні технології 

навчання обдарованих та 

здібних учнів» 

Педагогічний 

семінар, 

Панасюк В.У., 

березень 

В рамках семінару відпрацьовані теоретичні 

питання: 

- Інноваційні технології в навчально-виховному 

процесі школи щодо розвитку здібностей та 

обдарованості учнів. 

- Інноваційні технології в початковій школі, як 

умова формування мотивації до навчання та 

розвитку здібностей учнів. 

- Проблемно-пошукові методи роботи на уроках в 

інтерактивному навчанні учнів. - Мережеві 

технології. 

- ІК- технології при вивченні української літератури                                                        

 - Розвиток критичного мислення. 

- Інтерактивні технології в навчання біології. 

- Тренінгові технології. 

Проведені відкриті уроки з зазначених питань. 

Психолого-педагогічний семінар «Психологічний супровід інноваційних процесів в 

початковій школі» був замінено виступом практичного психолога  Шалалієвої В.О. на 

педраді «Забезпечення якості початкової освіти шляхом впровадження інновацій в 

освітній процес» 

 Проведення запланованих методичних заходів  ставило перед собою мету: 

самовдосконалюватися, розвивати самостійність та самоаналіз в інформаційній діяльності 

як вчителя, так і учня, творче ставлення до будь-якого завдання.  Проблемні семінари 

визначали практичні потреби вчителів, мали практичну спрямованість, надавали 

можливість визначити головні проблеми з зазначених питань, побачити позитивні та 

негативні аспекти в роботі педагогів 

Домінуючою формою методичної роботи є предметні ШМО, кожне з яких працює 

над обраною науково-методичною темою. Головним у роботі предметних ШМО є робота 

над проблемною темою школи, організація самоосвітньої діяльності вчителів, тощо. 

ШМО вчителів математики, фізики та інформатики (керівник Мацкуляк Ю.В.) 

працює над впровадженням проблемної теми «Формування та вдосконалення професійної 

компетентності творчого педагога в інформаційному просторі школи як умова 

забезпечення розвитку життєвих компетентностей особистості», яка допомагала 

вчителю у роботі з формування компетентісно – орієнтованої особистості учня, 

удосконалення рівня методичної майстерності вчителів, їх ерудиції та компетентності в 
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галузі математики, фізики та інформатики. 

Стало вже традиційним проведення тематичних засідань ШМО. У 2016 – 2017 

навчальному році було розглянуто такі теми: : 

- «Організація навчально-виховної роботи фізики, математики та інформатики» (Серпень, 

2016), 

- «Активізація пізнавальної діяльності засобами ІКТ» (Жовтень, 2016); 

 - «Розвиток творчої особистості засобами ІКТ» (Січень, 2017); 

- «Рівень ефективності роботи ШМО у вивченні проблемної теми» (Квітень, 2017). 

На засіданнях ШМО розглядалися  важливі питання: 

-     Вивчення рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення 

предметів математики, фізики та інформатики в основній школі. 

-        Дослідницька робота – основа розвитку пізнавальної активності учнів 

-      Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті 

учнями міцних знань, освітніх компетенцій. Обговорення рекомендацій щодо поліпшення 

якості освіти 

-        ІКТ-супровід уроків предметів фізико-математичного циклу 

-  Досягнення вчителів та учнів у впровадженні   та використанні інноваційних технологій 

на уроках математики, фізики та інформатики 

-  Організація повторення і систематизації знань учнів, щодо підготовки випускників до 

ЗНО. 

Учителі є активними  учасниками інформатизації школи: 

❏  створення власних блогів – (Романчук В.О.Гаврилюк І.К., Кавардакова О.І., 

Вовченко Т.В.); 

❏ використання Інтернет – ресурсів; 

❏ оновлення сайту ШМО (МацкулякЮ.В.); 

❏ оновлення власних вчительських сайтів (Улинець Л.М., Гаврилюк І.К.). 

Вчителі у своїй роботі постійно звертаються до Інтернет-ресурсів (пошук цікавої 

інформації, ілюстративного, відео- та аудіо- матеріалів) та використовують інформацію 

мережі в середньому на 50%. 

Недостатньо уваги приділяється в роботі ШМО вчителів математики, фізики, 

інформатики питанням роботи з обдарованими учнями(математика) , їх підготовки до 

учнівських олімпіад, конкурсів МАН. 

У 2016-2017 н.р. ШМО вчителів іноземної мови (керівник Гордієнко Ю.В.) 

будувало свою роботу у відповідності з метою забезпечення створення єдиного 

інформаційного простору як умови саморозвитку та самореалізації особистості вчителя 

іноземної мови. 

Вчителі ШМО іноземних мов діляться професійними наробками з колегами, 

удосконалюють форми та методи роботи в різних видах мовленнєвої діяльності. Особливо 

цікавими та корисними були доповіді, виступи, відкриті уроки та презентації Тилик О.С., 

Гордієнко Ю.В., Панченко Р.І., Самсонової Т.Р. Всі вчителі систематично працюють над 

особистою темою самоосвіти, використовують елементи новітніх технологій на уроках. 

Самсонова Т.Р., Тилик О.С. вводили на своїх уроках елементи кейс-методу та 

інтелектуальних карток. Панченко Р.І., Гордієнко Ю.В. та Самсонова Т.Р. часто 

використовують матеріали різних Інтернет-ресурсів у підготовці до уроків, круглих столів 

та семінарів. 

Головними проблемами ШМО вчителів іноземної мови є: 

 низький рівень якості знань та успішності в класах, де є учні з низькою мотивацією, в 

яких нестійка увага, пам`ять, погано розвинене мислення, пропуски уроків. 

 мало використовують педагоги і учні можливості інтернета та інтернет-ресурсів на 

уроках і в позакласних заходах з іноземної мови; 

 низька діяльність по створенню персональних та колективних сайтів і сайтів-

портфоліо; 

 мало публікується власних робіт вчителів в електронних виданнях. 
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У 2016-2017 навчальному році  роботу ШМО вчителів початкових класів було 

спрямовано  за темою    «Впровадження компетентнісного підходу з метою 

створення умов для розкриття потенціалу всіх суб′єктів навчально – виховного процесу» 

ШМО  ставило перед собою наступні завдання: 

Забезпечення високого методичного рівня  проведення всіх видів занять. 

● Підвищення професійної кваліфікації вчителів МО. 

● Систематизація, узагальнення та впровадження позитивного педагогічного досвіду 

вчителів. 

● Впровадження педагогіки співпраці. 

● Вивчення,узагальнення, апробація, впровадження нових технологій у навчанні. 

● Підвищення якості викладання на основі інноваційних технологій. 

Було заплановано і опрацьовано наступні теми: 

-  «Виховання патріотичних почуттів молодших школярів в ході реалізації  Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Концепції сімейного виховання 

«Щаслива родина» . 

- «Сучасні інноваційні технології у педагогіці як один із компонентів підвищення якості 

знань учнів.».  

- На педагогічній студії обговорювалися питання роботи із здібними та обдарованими 

учням в початковій школі, логопедичний супровід учнів початкових класів 

Вчителі початкової школи провели презентацію початкової ланки, де 

презентували роботу ШМО, запросивши на свята вчителів, які працюватимуть  з 

майбутніми п’ятикласниками (4 клас), вихованців дитячих садочків та їх батьків (1 клас), 

підготували рекламний буклет школи з метою наступності між ДНЗ, початковою та 

основною школою. 

Під час планування і проведення заходів ШМО вчителів початкових класів значне 

місце приділяється реалізації програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України». 

Проведено роботу, спрямовану на 

• виховання ціннісного ставлення учнів до себе (індивідуальна робота вчителів з різними 

групами учнів: обдаровані, з низькою мотивацією навчання).  

•   Виховання ціннісного ставлення до сім'ї, родини, людей: родинні свята, вікторини, 

конкурси, ранки. На свято «Прощавай, букварику!» для учнів 1 класів та «Прощавай, 

початкова школа!» для четверокласників в рамках проведення презентації початкової 

ланки було запрошено батьків учнів. 

•     Виховання ціннісного ставлення до природи: уроки РЗМ (опис природи), конкурси 

малюнків, гри-бесіди. 

•   Виховання ціннісного ставлення до культури та мистецтва: залучення музичного, відео 

оформлення при проведенні позакласних заходів; проведення інтегрованих уроків. 

•       Виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави: участь учнів у конкурсах 

творчих робіт «Знай і люби свій край». 

Враховуючи тему, за якою працюють  вчителі нашого міста, вчителі ШМО 

ставлять до своїх задач продовжувати роботу вчителів за методикою компетентнісного 

навчання. Також до своїх задач  ШМО  відносить: 

- впровадження у роботі вчителів педагогіки співпраці, 

- впровадження нових технологій у навчанні, 

- забезпечення  високого методичного рівня проведення всіх видів занять, 

- ознайомити всіх вчителів та учнів школи  з роботою вчителів початкових класів та 

навчальними і творчими досягненнями молодших школярів. 

ШМО вчителів філології  (керівник Корчева Л.М.) працює над  проблемною 

темою «Підвищення професійної компетенції вчителя з метою саморозвитку та 

самореалізації в умовах сучасного інформаційного освітнього середовища». Метою ШМО 

є безперервне удосконалення рівня методичної майстерності вчителів, їх ерудиції та 

компетентності в галузі української, російської мови та літератури (української та 
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зарубіжної).  

Для реалізації мети  сплановано та проведено 4 засідання ШМО, на яких розглянуті 

такі питання: 

● Розробка та затвердження плану реалізації проекту «Ми діти твої, Україно. Частина 3 

«Щоб пам’ятали»» 

● Вивчення рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в 8 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення предметів філологічного циклу в 

основній школі. Вивчення рекомендацій та змін до програм викладання філологічних 

дисциплін. 

● Технологія веб-квесту: проблеми і перспективи впровадження. 

●   Учительський блог як платформа для навчальної діяльності учнів. 

● Огляд кращих учительських блогів та сайтів. 

● Прийоми створення позитивного мікроклімату та емоційної готовності учнів до уроку 

● Арт-педагогіка як один із напрямів формування емоційної сфери, образного мислення 

та уяви учня. 

● Google-малюнки: визначеня, програмне забезпечеення, особливості використання на 

уроках. 

● Google-презентація: визначеня, програмне за-безпечення, особливості використання на 

уроках. 

●  Google-форми: визначення, особливості використання у НВП. 

● Padlet. Знайомство з електронним ресурсом. 

● Хмари слів як дидактичний матеріал на уроках мови та літератури. 

Найбільш цікавими були виступи: 

➢ Потьомкіної В.Л., яка познайомила колег із технологією проведення квесту, 

продемонструвала роботи, які виконували учнів, познайомила із рівнями можливих 

завдань для такого виду проведення позакласної роботи;  

➢ Корчевої Л.М., яка познайомила учителів ШМО із  можливостями використання блогу 

як освітнього майданчика для учнів 7 та 11 класів; презентувала нову форму роботи – 

онлайн-презентацію, яку використовує на уроках літератури в 11 класі; 

➢ Андрусевич Н.В. опрацювала досвід роботи учителя української літератури Павлів 

Ірини та проаналізувала можливості арт-педагогіки на уроках літератури; 

➢ Волкова Ю.В. систематизувала та представила прийоми створення позитивного 

мікроклімату на уроках. 

Із матеріалами засідань ШМО можна познайомитися на відповідній сторінці блогу 

«Український простір № 75». 

Протягом  2016-2017 навчального року методична робота вчителів-філологів була 

спрямована на: 

-      формування у учнів мотивації до навчання; 

-      формування комунікативної компетенції в учнів; 

-   аналіз рівня сформованості предметних компетенцій учнів на уроках філологічного 

циклу як одна з умов ефективної корекційної роботи; 

-   застосування диференційованого, особистісно-зорієнтованого навчання як ефективної 

технології при корекційній роботі; 

-   систематизацію форм та методів роботи із філологічно обдарованими дітьми; 

-   формування критичного мислення учнів; 

-   вивчення та використання інноваційних (хмарних) технологій на уроках мови та 

літератури; 

-   пошук, вивчення, апробація нових форм і методів роботи. 

Результатом цієї роботи вчителів стало створення таких  матеріалів: 

-      каталог відеопоезій (Корчева Л.М., Черняк О.А.) 

-      каталог буктрейлерів (Некіга Л.М., Камінська В.А.) 

-      створення різнорівневих тематичних контрольних робіт 

http://ukrainezzosh75.blogspot.ru/p/blog-page_27.html
http://ukrainezzosh75.blogspot.ru/p/blog-page_27.html
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-    систематизація досвіду роботи під час атестаційного періоду (Черняк О.А.). 

-      представлення дидактичних та методичних матеріалів на обласну виставку «Освіта 

Запорізького краю - 2017»: Волкова Ю.В., Некіга Л.М.; Чердаклієва Н.В.; Чуйко М.В. 

-  Створення веб-майданчика на навчання учнів та репрезентації досвіду роботи:  Чуйко 

М.В. (учасник обласного фестивалю «Навчаємо української»), Волкова Ю.В., 

Чердаклієва Н.В., Некіга Л.М., Літвін Г.В. 

-     Наповнення існуючого веб-майданчика дидактичним матеріалом – Корчева Л.М. та 

представлення його на Обласний фестиваль «Навчаємо української» (ІІІ місце). 

Вчителі ШМО створили презентацію-портфоліо за посиланням 

https://docs.google.com/presentation/d/17ZuF1wQNZMjhWyUU4XJfPQiaRYT0_uStVt2wdBK

sxWM/edit?usp=sharing філологічно обдарованих дітей, де розмістили фото, відео-

матеріали, учнівські конкурсні роботи. 

Проте в роботі вчителів – філологів є певні проблеми, над якими необхідно 

продовжити роботу у наступному році: 

- наповнення блогів та сайтів матеріалами, які б відповідали вимогам до освітньої 

платформи, 

- мотивація  навчання  учнів, 

-  формування навичок грамотного письма; 

- розвиток критичного мислення учнів; 

- ефективна та якісна підготовка учнів до ЗНО. 

У 2016 – 2017 н.р. методоб’єднання вчителів природничо-історичних наук 

продовжило роботу над провідною науково-методичної проблемою «Особистісно – 

орієнтована направленість, впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних 

технологій та засобів навчання, інтерактивні методи, як засіб підвищення ефективності 

уроків, якості навчання.» 

Діяльність педагогів була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і 

методичної майстерності вчителів, творчого потенціалу, їх ерудиції та компетентності. 

Основні задачі ШМО:  

1.  Забезпечення високого методичного рівня  проведення всіх видів занять. 

2.  Підвищення професійної кваліфікації вчителів МО. 

3.  Систематизація, узагальнення та впровадження позитивного педагогічного досвіду 

вчителів (школи, району). 

4.  Вивчення, впровадження оптимальних методів та прийомів при формуванні всебічно 

розвиненої особистості учня. 

5.  Впровадження педагогіки співпраці на уроках природничо–історичного циклу на 

засадах особистісно – орієнтованого, диференційованого навчання. 

6.  Вивчення, узагальнення, апробація, впровадження нових технологій у навчанні. 

7.  Формування і розвиток у учнів навичок самостійної, пошукової, творчої, дослідницької 

роботи. 

8.  Продовження роботи щодо об'єктивності оцінювання учнів. 

9.  Підвищення якості викладання на основі інноваційних технологій. 

З метою вивчення методики викладання, рівня навчальних досягнень учнів, 

надання практичної допомоги вчителям здійснювалося взаємовідвідування уроків. 

Вчителі вивчали та впроваджували тему «Інтеграція навчання»: 

- опрацьовано теоретичний аспект: «Використання інформаційно – інтегрованих 

технологій у навчально – виховному процесі»; 

- впровадження новітніх технологій у практичну діяльність: підготовка матеріалів для 

шкільного веб – сайту, портфоліо вчителів, учнів, створення проектів, презентацій. 

 У роботі ШМО використовується вчительський блог з метою популяризації 

перспективного педагогічного досвіду вчителів, дистанційного зв'язку з учнями та 

батьками. Блог працює як платформа для роботи вчителів, де розміщені авторські 

методичні та дидактичні матеріали до уроків, позакласних заходів, олімпіад, конкурсів, 

ЗНО, веб-квест «Рух – це життя». 

https://docs.google.com/presentation/d/17ZuF1wQNZMjhWyUU4XJfPQiaRYT0_uStVt2wdBKsxWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17ZuF1wQNZMjhWyUU4XJfPQiaRYT0_uStVt2wdBKsxWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17ZuF1wQNZMjhWyUU4XJfPQiaRYT0_uStVt2wdBKsxWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17ZuF1wQNZMjhWyUU4XJfPQiaRYT0_uStVt2wdBKsxWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17ZuF1wQNZMjhWyUU4XJfPQiaRYT0_uStVt2wdBKsxWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17ZuF1wQNZMjhWyUU4XJfPQiaRYT0_uStVt2wdBKsxWM/edit?usp=sharing
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Треба зазначити, що поряд із позитивними  результатами і здобутками в роботі МО 

є недоліки: робота з обдарованими дітьми має бути постійно систематичною, а не 

фрагментарною напередодні олімпіад. Недоліком є й те, що в школі відсутні належні 

умови та можливості, які допомагали б учителям більш якісно проводити та готувати 

позакласні предметні заходи. 

Проаналізувавши роботу методоб’єднання, визначено такі проблеми: 

 - в недостатній мірі використовуються інтерактивні технології під час викладання 

природничо- історичних наук; 

- активізація пошукової, індивідуальної роботи, спрямованої на постійне оновлення змісту 

навчального процесу; 

 - проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов; 

 - урахування психологічних аспектів при активізації пізнавальних інтересів учнів в 

умовах гуманізації навчально-виховного процесу. 

У 2016-2017 навчальному році ШМО вчителів трудового, фізичного та 

естетичного виховання  працювало над проблемною темою: «Підвищення якості знань 

та практичних умінь на основі впровадження сучасних технологій навчання». На 

засіданні ШМО вчителі ознайомились з вимогами державних стандартів за новими 

програмами для 7-8 класів. 

Провідна тема засідань ШМО це - «Шляхи розвитку пізнавальних інтересів учнів 

на уроках» і  питання « інноваційних підходів у викладанні навчальних предметів», тому 

виступи вчителів розкривали теоретичні та практичні аспекти проблем: 

- Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальнолї діяльності. 

- Розвиток самостійності учнів у навчально-пізнавальній діяльності на уроках трудового 

навчання, фізичної культури та музики . 

- Розвиток інноваційної особистості школярів шляхом впровадження активних форм 

роботи. 

- Формування пізнавальних умінь та інтересів учнів під впливом міжпредметних зв’язків. 

- Основні форми розвитку художньо-конструкторських здібностей учнів. 

- Основи української національної системи фізичного виховання. 

- Урок фізичної культури – основна форма організації фізичного виховання школярів. 

Вчителі ШМО впроваджують проектні технології у навчальний і виховний  процес. 

Це підготовка заходів та участь у шкільному проекті «Ми - діти твої Україно!» 

Вчителі ШМО налаштовують учнів на активну участь у  конкурсах, ярмарках, 

виставках, на допомогу бійцям АТО, є учасниками районного свята «Маслениця» (вч. 

Христов В.Д.). Протягом року організована шкільна виставка творчих дитячих робіт на 

тему: 

➢ «Охорона праці очима дітей», 

➢ «Безпека на дорозі», 

➢ «Безпека життєдіяльності», 

➢ «Мальовнича Україна» (роботи учнів 4-9 кл,вч. Бабенко Н.Д.), 

➢ виставка малюнків за темою українських пісень (1-4 класи,вч. Гриб К.В.), 

➢ «До дня визволення Запоріжжя», 

➢ «Запоріжжя очима дітей», 

➢ До річниці виводу військ з Афганістану малювали малюнки на підтримку для 

воїнів АТО. 

Для роботи ШМО класних керівників було визначено проблемну методичну тему: 

«Підвищення професійної компетентності вчителів щодо формування гуманістично 

зорієнтованої зі сталою громадянською та національною свідомістю професійно 

компетентної особистості, яка здатна самостійно будувати свій варіант життя гідної 

людини» 

Основні напрями роботи МО  визначені наступні: 

 Інформаційно-методичне забезпечення педагогічних працівників з метою підвищення 

їх рівня професійної компетентності і вдосконалення педагогічної майстерності; 
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 Забезпечення виконання єдиних підходів до виховання й соціалізації учнів; 

 Вивчення, узагальнення та використання педагогічного досвіду роботи класних 

керівників; 

 Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників; 

 Координування  планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів 

класних керівників. 

Основним завданням, над яким працювало методичне об’єднання в 2016-2017 

навчальному році, було всебічне підвищення компетенції й професійної майстерності 

кожного класного керівника, підвищення його творчого потенціалу, підвищення якості й 

ефективності системи виховної роботи класу, школи. 

Для організації поставленої задачі проведені 4 планові засідання методичного 

об’єднання класних керівників. На засіданнях МО була надана інформація щодо 

нормативної бази з виховної роботи, рекомендації з питань організації та планування 

виховної роботи. Розглядалися питання організації роботи органів самоврядування, 

національно-патріотичного виховання як засобу формування в учнів загальнокультурних, 

громадянських та національних цінностей,  профілактики правопорушень серед дітей та 

підлітків на основі гуманізації сучасної школи, формування у школярів ціннісного 

ставлення до сім’ї, родини,праці та людей праці. 

      Класні керівники ознайомилися з методичними рекомендаціями щодо організації 

роботи по впровадженню  Концепції національно - патріотичного виховання у школі в 

2016-2017 навчальному році. 

Було проведено і обговорено відкритий захід у 11-А класі «Запобігання та 

розв’язання конфліктів» (в рамках проекту представництва Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні «Вчимося жити разом»). 

      У другому семестрі було проведено позапланове засідання класних керівників з 

метою обговорення   Програми розвитку освітньої системи міста Запоріжжя на 2017-2022 

роки. Результати обговорення були надані до  територіального відділу освіти Заводського 

району. 

    Методична робота з класними керівниками проводилась у формі спільних засідань, 

обговорень, відвідувань виховних заходів, обміну досвідом. Класні керівники мали змогу 

відчувати себе активними  учасниками роботи. 

     Разом з тим в практиці роботи МО класних керівників є проблеми, які потребують 

уваги: 

-      питання організації й керівництва процесом самовиховання школярів недостатньо 

широко висвітлювались в ході роботи; 

-    активізації більш широкого висвітлення діяльності класних органів самоврядування 

у участі у загальношкільному  проекі «Від серця до серця». 

Всі керівники ШМО здійснили аналіз роботи за навчальний рік, визначили головні 

проблеми в роботі за минулий рік: 

❖ наповнення вчительських блогів та сайтів матеріалами, які б відповідали вимогам до 

освітньої платформи, 

❖ розвиток критичного мислення учнів; 

❖ ефективна та якісна підготовка учнів до ЗНО. 

❖ активізація пошукової, індивідуальної роботи, спрямованої на постійне оновлення 

змісту навчального процесу; 

❖ проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов; 

❖ урахування психологічних аспектів при активізації пізнавальних інтересів учнів в 

умовах гуманізації навчально-виховного процесу. 

Спланували головні шляхи їх реалізації, над якими необхідно продовжити роботу у 

наступному році: 

❏  Продовжити наповнення блогів та сайтів навчальними матеріалами. 

❏ Продовжити роботу над впровадженням інноваційних (інформаційних) технологій при 

викладанні навчального предмету . 
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❏ Підвищити ефективність впровадження інтерактивних технологій, які сприяють 

розвитку критичного мислення, комунікативної компетентності учнів. 

❏ Опрацювати методи та прийоми щодо ефективної підготовки до ЗНО з української 

мови та літератури, використати досвід колег міста. 

❏ Поглибити та узагальнити знання педагогічних працівників щодо нестандартних 

методів, прийомів та форм організації пізнавальної діяльності школярів. 

❏ Запроваджувати інноваційні навчально-виховні технології, спрямовані на розвиток 

креативності учасників МО, учасників педагогічного процесу. 

❏ Активніше впроваджувати в роботу елементи передового педагогічного досвіду та 

досягнення вчителів-новаторів. 

❏ Проявляти організованність в веденні звітної документації та  своєчасна підготовка 

аналітичних даних про проведену роботу. 

❏ Активізувати роботу вчителів над підвищенням свого рівня ІКТ-компетентності, 

створенні блогів, сайтів вчителів-предметників. 

Під час засідань ШМО було використано такі форми роботи: доповідь, круглий 

стіл, перегляд та обговорення відеоматеріалу, творчий звіт, методичні читання, мозковий 

штурм, презентація фахової та художньої літератури, обмін досвідом, презентація досвіду 

роботи, наукові конференції. 

 

Інформатизація навчально-виховного процесу в школі 

Забезпечення ефективного функціонування єдиного освітнього простору міста в 

школи відбувається через підвищення інформаційного наповнення та інноваційного 

змісту роботи школи, впровадження в навчально-виховний процес  інформаційно-

комунікаційних освітніх технологій, вдосконалення сайту школи, розвитком віртуальних 

методичних об’єднань і предметних блогів педагогічних працівників. Пріоритетними 

напрямками з даного аспекту в нашій школі визначені:  

✓ інформатизація управління; 
✓ впровадження інформаційних технологій в навчальний процес з усіх загальноосвітніх 

дисциплін через методичну структуру; 
✓ методична підтримка впровадження інформаційних технологій в навчальний процес; 
✓ самостійна робота учасників НВП.  

Інформаційно-освітній простір школи забезпечує в першу чергу навчальну 

діяльність, але неможливо забезпечити рівень викладання без висококваліфікованих 

кадрів. Тому великого значення в школі надають безперервному підвищенню 

професійного рівня викладачів, у тому числі й в області комп’ютерних технологій. 

Всі вчителі школи володіють навичками роботи на персональному комп’ютері 

(100%) та також продовжують навчання на курсах «Інтел® Навчання для майбутнього», 

«Учителі в онлайні». Навчання педколективу інформаційним технологіям організовано 

через ЗОІППО: 

➢ Вчитель інформатики Улинець Л.М. одержала сертифікат тренера з тренінгу «Цифрові 

інструменти та можливості», «Тренери: лідери педагогічної спільноти Навчаємося з 

Google», «Мережеві технології Веб 2.0», «Хмарні технології в освіті». 

➢ Курси «Використання мережевих технологій Веб.2.0.» в школі пройшли 18 педагогів в 

березні 2017. 

➢ Курси «Веб 2.0. Інструментарій вчителя української мови та літератури»  пройшла 

Корчева Л.М. 

➢ «Веб 2.0. Інструментарій вчителя російської мови та зарубіжної літератури»  

Чердаклієва Н.В.  при ЗОІППО. 

➢ Сергієнко Л.В., Вовченко Т.В. навчалися на тренінгу «Дидактичне проектування 

електронних програмно-педагогічних засобів навчання» в ЗОІППО. 

 Навчання на курсах «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя» на платформі 

Антоніни Букач пройшли в дистанційному режимі та отримали сертифікат про успішне 

завершення Волкова Ю.В. та Чуйко М.В.. 

https://plus.google.com/u/0/communities/104432969346660912374
https://plus.google.com/u/0/communities/104432969346660912374
https://sites.google.com/site/majdancikservgoo/navcanna
https://sites.google.com/site/majdancikservgoo/navcanna
https://sites.google.com/site/majdancikservgoo/navcanna
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 Вчителі Третяк Н.Є та Похілько А.В. успішно завершили навчання на 60-

годинному тренінгу «Інформаційно-комунікаційне освітнє середовище вчителя й учнів 

початкової школи», березень 2017  р. 

На кінець навчального року в школі використовуються в навчально-виховному 

процесі: 

-         2 НКК. Кожний НКК має для роботи БФП, який отримали в комплекті з 

моноблоками. 

- Встановлено комп’ютерний комплекс (10 компютерів) в кабінеті правознавства та 

історії. Але дані ПК ще не під’єднані до комп’ютерної мережі, не мають вихід до мережі 

Інтернет. Поступово планується завершити налаштування даного кабінету для успішного 

впровадження інформаційних технологій в діяльність вчителів та учнів. 

-   2 мультимедійній комплекси, інтерактивна дошка + проектор в кабінетах НКК, 

-       інтерактивна дошка + проектор встановлено в кабінеті фізики, 

- інтерактивна дошка, подарована шефами «Запоріжсталь»  кабінеті математики  не 

працює – має заводський брак, каб.№ 14 

-   проекторами забезпечені кабінет географії, біології, початкова школа, 

-   13 комп’ютерів використовуються в навчальних предметних кабінетах та в 

управлінській діяльності; 

-   5 ноутбуків 

-   створено зону WI-FI для навчальних кабінетів 2-3 поверхів (4 роутери); 

-   проведена окрема гілка мережі Інтернет в початковій школі, 

-   в наявності 3 телевізора в кабінети № 12,19, 14. 

Комп’ютерами обладнані кабінети української мови та літератури, зарубіжної 

літератури, історії, , іноземної мови, бібліотека. 

Загальна кількість комп’ютерів  - 58. В робочому стані 54 комп’ютери. Встановлені 

норми роботи комп’ютерів та їх технічного забезпечення – 5 років. 15 комп’ютерів вже є 

технічно застарілими. 1 ноутбук, який використовують вчителі для проведення семінарів, 

позакласних заходів, потребує ремонту. Заклад для ремонту на даний момент коштів не 

має. 1 ноутбук, який використовує для якісної роботи бібліотекар, в неробочому стані, 

ремонту не підлягає. 2 стаціонарних комп’ютери, 2002 року встановлення, у зв’язку з 

застарілою технічною базою, не використовуються, підлягають списанню.  

Офісного обладнання нараховується всього17 одиниць, з них 6 – БФП, 4 принтери, 

7 проекторів. В основному БФП та принтери використовуються для ведення діловодства 

адміністрацією закладу. 

 Відзначається ріст інформаційної культури адміністрації і вчителів у проведенні 

шкільних теоретичних та практичних семінарів, педагогічних рад, методичних 

оперативок, засідань шкільних методичних об’єднань. Матеріали для педагогічних рад, 

семінарів виконано у вигляді презентацій, оформлені в електронному вигляді. Шкільна 

документація ведеться  в електронній формі. Але відсутня системна електронна форма 

зберігання документації та документообіг. 

Забезпечення ефективного функціонування єдиного освітнього простору міста в 

школи відбувається через підвищення інформаційного наповнення та інноваційного 

змісту роботи школи, впровадження в навчально-виховний процес  інформаційно-

комунікаційних освітніх технологій, вдосконалення сайту школи, розвитком віртуальних 

методичних об’єднань і предметних блогів педагогічних працівників. 

З програмою «Курс-школа» заклад працює вже не один рік. Відповідальною 

особою за оновлення програмного забезпечення, формування звітів, формування нового 

навчального року назначено вчителя інформатики Улинець Л.М. Людмила Миколаївна 

своєчасно оновлює базу даних, формує звіти для звіту на Запорізьку інформаційну 

систему управління освітою. Класні керівники перевіряють достовірність анкетних даних 

в базі. Секретар закладу своєчасно веде облік учнів в базі, які прибули до навчального 

закладу або вибули з нього. ЗДНВР Панасюк В.У.  є шкільним куратором роботи з 

програмою. 
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Сформовані обов’язкові державні  статистичні звіти ЗНЗ-1, 83-РВК у системі 

«Курс: школа» та «Курс:освіта» з використанням Інтернетпорталу zp.isuo.org відповідно 

до визначеного графіка та у терміни, передбачені Міністерством освіти і науки України. 

На порталі «Мої знання» (http://mz.cjm.ua)забезпечити заповнено розклад занять та 

ведення електронних журналів. 

 Здійснена робота за мікрорайоном, який закріплений за школою, щодо виявлення 

місця навчання дітей, яким ще не виповнилось 18 років за допомогою Програми 

«Мікрорайон» ( Смирнова А.О. – соціальний педагог). 

 Для вивчення навченості учнів в школі використовується трирівнева програма 

автоматизованої обробки результатів моніторингових досліджень, розробленої навчально-

методичним центром управління освіти і науки Запорізької міської ради. 

  Автоматизація деяких функцій управлінського апарату, дозволяє розширити коло 

учасників навчального процесу, які задіяні у формуванні інформаційного простору школи: 

➢ школа має свій веб-сайт, модератором якого є Улинець Л.М.; 

➢  створені блоги ШМО, які оновлюються керівниками ШМО; 

➢ працює Курс-школа, де створені бази даних учнів, педпрацівників, навчальні плани, 

розклад, які забезпечують створення візитки школи; 

➢ звітів ЗНЗ-1, РВК-83 на обласному інформаційному порталі. 

➢ Працює електронний журнал на сайті «Мої знання»; 

➢ програма «Мікрорайон», яку веде соціальний педагог Смирнова А.О.; 

➢ забезпечується участь вчителів школи на педагогічних та методичних сайтах Інтернету. 

      Використання  Інтернет-технологій педагогами школи дозволяє поліпшувати свою 

педагогічну діяльність, вдосконалювати форми її роботи, вивчати найбільш актуальні 

питання. Результатом цієї роботи вчителів стало створення таких дидактичних матеріалів: 

-       створення власних учительських сайтів, блогів (Улинець Л.М., Гаврилюк І.К., 

Христова С.В., Похілько А.В., Третяк Н.Є., Корчева Л.М. ); 

-       використання ЕППЗ (Мацкуляк Ю.В., Панасюк В.У., Крикунова О.В., Грязнов О.Г., 

Сергієнко Л.В.); 

-   використання платформи Learningapps.org (Чуйко М.В.); сервісів wordle.net, ImageChef, 

ClassTools (Потьомкіна В.Л.); 

-       використання Інтернет-ресурсів (Веб-квести), (Потьомкіна В.Л., Похілько А.В., 

Третяк Н.Є.); 

-  програми підтримки навчання з математики: Advanced Grapher, Graph Ander, DG–

динамічна геометрія, Gran , Gran–2D, Gran–3D (Кавардакова О.І.), 

- систематизація тестових завдань з української мови та літератури (Черняк О.А., Корчева 

Л.М.); 

- Корчева Л.М., працює в творчий групі вчителів  ЗОІППО «Сучасна школа», 

- вебінари ДРЦЯО щодо підготовки екзаменаторів з української мови Корчева Л.М., 

Камінська В.А., Черняк О.А., з математики - Мацкуляк Ю.В., Гаврилюк І.К., 

- Вчителі Третяк Н.Є., Похілько А.В., Бойко Л.М. брали участь у вебінарах від 

видавництва «Ранок», 

- Корнієнко Т.С., Суткова Л.Л., Зибіна О.О.  брали участь у вебінарі «Хмарні технології», 

«Інтерактивне навчання», 

- Улинець Л.М. провела презентаційний меседж з теми «Підготовка інтерактивних вправ 

для уроку інформатики в середовищі LearningApps» в рамках міських методичних 

навчань, 

- Корчева Л.М. та Волкова Ю.В. відвідали у серпні 2016 року майстер-клас Т.М. 

Пересунько Балабинський НВК «Престиж», 

-       систематизація досвіду роботи вчителів, які атестуються та представлення його на 

творчому звіті. 

Восени 2016 - 2017 навчального року шкільний веб-сайт створено на новій 

платформі за адресою http://zpschool75.at.ua/. Адміністратором та розробником даного 

ресурсу є вчитель інформатики Улинець Л.М.. В січні 2017 року проведена педрада, на 

about:blank
http://zpschool75.at.ua/
http://zpschool75.at.ua/
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який зазначили відповідальних за веденням сторінок веб-сайту, через особисті логіни та 

паролі. Сторінки «Соціальна служба», «Психологічна служба», «Спортивне життя», 

«Самоврядування учнів», «Батькам», «Педагогам» відповідальні вчителі не заповнюють. 

Вбудований гаджет «Наше опитування»,  «Нас відвідують!»,  дозволяє проаналізувати 

відвідування веб-сайту вказаною категорією відвідувачів. 

До шкільного веб-сайту прив’язані всі блоги та сайти шкільних методичних 

об’єднань вчителів- предметників, окремих вчителів, класних керівників. Цікаві сайти 

створили вчителі Чердаклієва Н.В., Потьомкіна В.Л., Похілько А.В. в рамках роботи в 

проекті «Вчимося жити разом». 

Вчитель української мови та літератури Корчева Л.М., класний керівник 

Чердаклієва Н.В. спілкуються з учнями з питань навчальної діяльності через «Facebook». 

Оцінка з впровадження в педагогічну діяльність інформаційних технологій 

педагогів враховується при атестації. Вчителі, які атестувалися представили портфоліо з 

матеріалами особистого досвіду до творчого звіту, який відбувся  урочисто, перед всім 

педагогічним колективом. 

Для створення інформаційно-освітнього простору школи необхідно:  

• Створення сучасних мультимедійних комплексів. 

• Доступ до Інтернету з будь-якого комп’ютера.  

•  Wi-Fi покриття закладу та збільшення швидкості доступу до мережі. 

• Створення системи технічного обслуговування, модернізації комп’ютерної 

техніки. 

• Впровадження програми G Suite for Education, яка дозволить не тільки здійснювати 

адміністрування, а й вирішувати щоденні завдання навчально-виховного процесу. 

Використання  Інтернет-технологій педагогами школи дозволяє поліпшувати 

методичну діяльність, вдосконалювати форми її роботи, вивчати найбільш актуальні 

питання, які мають відповідну результативність в навчальній діяльності учнів школи. 

Результатом цієї роботи вчителів стало: 

-       створення власних учительських сайтів, блогів (Улинець Л.М., Гаврилюк І.К., 

Христова С.В., Похілько А.В., Третяк Н.Є., Корчева Л.М. ); 

- використання ЕППЗ (Мацкуляк Ю.В., Панасюк В.У., Крикунова О.В., Грязнов О.Г., 

Сергієнко Л.В.); 

-   використання платформи Learningapps.org (Чуйко М.В.); сервісів wordle.net, ImageChef, 

ClassTools (Потьомкіна В.Л.); 

-     використання Інтернет-ресурсів (Веб-квести), (Потьомкіна В.Л., Похілько А.В., Третяк 

Н.Є.); 

-  програми підтримки навчання з математики: Advanced Grapher, Graph Ander, DG–

динамічна геометрія, Gran , Gran–2D, Gran–3D (Кавардакова О.І.), 

- систематизація тестових завдань з української мови та літератури (Черняк О.А., Корчева 

Л.М.) 

- систематизація досвіду роботи вчителів, які атестуються та представлення його на 

творчому звіті. 

В минулому навчальному році учні школи досягли певних результатів: 

- 57 учнів школи стали переможцями та призерами Всеукраїнського конкурсу «Бобер». 

- Учні посіли призові місця на районній олімпіаді та були учасниками обласної олімпіади 

з інформаційних технологій: Циммерман Олексій Врублевська Анастасія – І місце, 

Осипова Анастасія – ІІ місце, Ахметова Діана – ІІІ місце. 

- Циммерман Олексій, учень 10 класу, в цьому році посів ІІ місце на районній олімпіаді з 

інформатики. 

Протягом педагогічної атестації узагальнено досвід вчителів з ІКТ, які мають  високий 

рівень інформаційно-комунікативної компетентності  
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Організація навчально-виховного процессу 

        Навчальний план в 2016-2017  навчальному році був направлений на реалізацію 

головної мети школи – формування компетентної соціально-адаптованої особистості, 

готової до самореалізації у різних сферах життєдіяльності в сучасних умовах. 

          На кожному ступені навчання в навчальному плані зберігається в необхідному 

обсязі зміст, який є обов’язковим для забезпечення базового стандарту освіти. 

Матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення відповідає робочому 

навчальному плану. Навчальний план було складено відповідно запитам учнів та вимогам 

Держстандарту. 

 Інваріантна складова  робочого навчального плану реалізована повністю: 

- всі предмети інваріантної складової викладались; 

- кількість вичитаних годин не відповідає запланованим, з причини того що було 

відмінено заняття у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації (22.12.2016 по 

24.12.2016 року) та складними погодними умовами (19.04,2017,20.04.2017,24.04.2017). 

Але завдяки ущільненню та інтенсифікації навчального матеріалу за рахунок 

впровадження сучасних технологій навчання, об’єднання навчальних тем, випрадане 

зменшення кількості годин на вивчення окремих тем, використання резервних годин 

навчальних програм, навчальні програми було виконано. 

- викладання навчальних предметів здійснювалось за навчальними програмами, які 

відповідають робочому навчальному плану;  

- практична частина навчальних програм виконана з усіх предметів; 

- проведення та оформлення тематичного оцінювання учнів здійснювалось відповідно до 

навчальних програм та календарного планування. 

        Повністю реалізована варіативна складова: проводились всі  факультативні заняття, 

курси за вибором, додаткові індивідуальні заняття. 

        Індивідуальні заняття з математики в 5, 6, 8, 10, 11  класах проводились з метою  

корекції знань, умінь, навичок з предмету, формування  прийомів самостійної діяльності 

та вмінь застосовувати знання на практиці; з української мови та літератури в 10,11класах 

– для підготовки до державної підсумкової атестації.  

До варіативної складової робочого навчального плану було внесено вибірково-

обов’язкові предмети. Вивчення регіональних курсів було забезпечено: 

-  в 4-6,8,9,11 класах – «Історія рідного краю» - по 0,5 години, 

-  в 1-6,8,9, 11 класах - «Екологія рідного краю» - по 0,5 години. 

 На протязі року проводились курси за вибором у 3 групах восьмих  класів та 3 

групах дев’ятих класів. Облік відвідування занять вівся в класних журналах, було 

складено окремий розклад занять. 

  В   школі сформовано класи інтенсивної педагогічної корекції (1-Б,9-Б). На протязі 

року були забезпечені педагогічні умови для дітей зі складностями в навчанні у 

відповідності до їх вікових та індивідуально-психологічних особливостей, стану 

соматичного та нервово-психічного здоров’я. Корекційні заняття (індивідуальні і групові) 

в класі ЗПР проводились з метою ліквідації візуальних недоліків розвитку (збудженість чи 

загальмованість під час уроків), попередження відставання у навчанні.  

 

Результативність навчально-виховного процесу 

Результативністю роботи педагогічного колективу, кожного педагога є рівень 

навчальних досягнень учнів та вихованців в урочній та позаурочній роботі. Багаторічні 

моніторингові дослідження, які проводяться в школі, дають можливість виявити як 

позитивні моменти, так і резерви в діяльності всіх ланок освіти, визначити ефективні та 

доцільні шляхи здійснення корекційної роботи з учнями, педагогами. 

На кінець навчального року учнів показали такі результати: 

- на другий рік залишені 5 учнів 1-х класів за згодою батьків та рекомендацією ОПМПК: 

1-А клас - Бабич Валерія, Мотлич Ксенія, Рузанова Діана, Ващенко Олена; 1-Б – 

Македонська Ксенія. 



24 
 

- всі останні учні школи 1-8, 10 переведені до наступного класу. Учнів, які не мають річної 

оцінки - немає; 

- учнів 2 класу, переведених до 3 класу за скоригованими програмами немає; 

- всі випускники 9 класів (крім Сіліченко С. - учениця 9-В класу, яка школу не відвідувала 

і не пройшла державну підсумкову атестацію, не атестована за рік з 7 предметів; 

випущена зі школи з табелем успішності) склали державну підсумкову атестацію, 

випущені зі школи з свідоцтвом про базову середню освіту. 

- всі випускники 11 класу пройшли державну підсумкову атестацію у формі ЗНО та 

випущені зі школи з атестатом про загальну середню освіту. 

Результативність навчальних досягнень учнів на кінець навчального року у 

порівнянні з минулими роками виглядає наступним чином: 

Класи                                                      Рівні НДУ 

  Високий Достатній Середній Початковий 

1-2 С.Р всього всього 1-2 П.Р. 

3-4 9 33 - 41 - - 

5-9 6 98 32 252 92 54 

10-11 3 19 3 18 8 5 

2016-2017 18-3% 150- 26% 35-6% 311-54% 100-17% 59–10% 

2015-2016 25- 4% 174-28% 57–9% 343-56% 72-12% 45- 6% 

2014-2015 25 -4% 174- 28% 82-13% 370-59% 56-9% 22-4% 

370 – 59% 56 -9% 

За даними таблиці спостерігається збільшення кількості учнів з  початковим рівнем 

навчальних досягнень та учнів, які мають 1-2 бали початкового рівня у порівнянні з 

минулим роком. Зменшено кількість учнів з однією оцінкою середнього рівня, що 

свідчить про поліпшення корекційної роботи в школі. Менше стало учнів з високим та 

достатнім рівнями навчальних досягнень. У порівнянні минулими роками динаміка 

навчальних досягнень виглядає таким чином: 

  
За результатами річного оцінювання класними керівниками проаналізовано 

навчальні досягнення учнів відповідно до реальних навчальних можливостей, визначені 

учні, яким потрібна корекція щодо прогалин в знаннях з різних предметів, сформовані 

напрями та задачі керівництва пізнавальної діяльності вихованців у навчально-виховному 

процесі на новий навчальний рік. Всі зазначені матеріали занесені в навчальні паспорти 

класів. 

З метою забезпечення освітніх потреб кожного учня, створення умов для навчання 

дітей на відповідному їх можливостям рівні, було проаналізовано навчальні досягнення 
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учнів 1-4 класів на кінець 2016-2017 навчального року та зроблено порівняльний аналіз з 

результатами I семестру 2016-2017 навчального року. 

Протягом навчального року у 1-их класах здійснювався психолого-педагогічний 

супровід дітей-шестирічок з метою полегшення проходження адаптаційного періоду в 

учнів до навчання в школі. Всього було обстежено 38 першокласників. З них 6 учнів 

мають високий рівень психологічної готовності до навчання у школі. 16 учнів мають 

середній рівень психологічної готовності. 6 першокласників – низький рівень. 

       У зв’язку з тим, що навчальні досягнення учнів 1-2 класів оцінюються згідно діючих 

вимог вербально, вчителі підвели підсумки досягнень дітей за рівнями. Звичайно, ситуація 

приблизна, має такий вигляд на кінець навчального року.  

Клас Кіл. 
уч. 

н/а I семестр 2016-2017 н.р Кіл. 
уч. 

Кінець  2016-2017 н.р 

поч. сер. дост. вис. поч. сер. дост. вис 

1-А 26  1 6 14 4 28 4 8 15 1 

1-Б 10  5 2 3  9 4 4 1  

2-А 29  1 13 14 1 30  15 14 1 

2-Б 29  2 13 13 1 29  14 15  

Всього 94  9 34 44 6 96 4 31 45 2 

        На кінець 2016-2017 навчального року учні 3-4 класів, які оцінюються за 12-ти 

бальною системою, показали такі результати навчальних досягнень: 

Клас Кіл. 
уч. 

н/а I семестр 2016-2017н.р Кіл. 
уч. 

Кінець  2016-2017н.р 

поч. сер. дост. вис. поч. сер. дост. вис 

3-А 23   14 6 3 23  13 8 2 

3-Б 28   8 16 4 28  8 16 4 

4-А 32  1 15 12 4 32  20 9 3 

Всього 83  1 37 34 11 83  41 33 9 

        Аналіз динаміки результативності учнів 4-А класу показав, що у класі (вчитель 

Корнієнко Т.С.) із 32 школярів 12 учнів мають досягнення достатнього рівня, ще 3 – 

Циммерман М., Ілалов Р., Шкурін І. – високого.  

За результатами 2016-2017 навчального року вчителями початкових класів 

проведено глибокий моніторинговий аналіз сформованості навичок мовленнєвої 

діяльності учнів початкових класів. Дані по кожному учневі та класу загалом оформлені у 

спеціальні паспорти, вчителями сплановано шляхи корекційних дій по усуненню прогалин 

на наступний навчальний рік. 

Так, у 1-их класах перевірено навички читання вголос та списування з друкованого тексту. 

Із 37 першокласників читають нижче норми 12 школярів, швидкість списування нижче 

норми у 7 учнів. 

         У 2-их класах перевірено рівень сформованості аудіативних навичок, списування, 

навичок діалогічного мовлення та читання вголос. Навички аудіювання у другокласників 

сформовані на відповідному рівні (початковий рівень відсутній). З 59 учнів 8 мають 

нижчу норми швидкість списування, читає вголос нижче норми 19 учнів, що викликає 

велике занепокоєння. 

У 3-іх класах перевірено сформованість навичок діалогічного мовлення, 

списування з друкованого тексту, навички аудіювання та читання вголос. Учні 3-іх класів 

складають усне діалогічне висловлювання та володіють навичками аудіювання переважно 

на високому та достатньому рівні; 12 школярів мають швидкість списування нижче 
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норми. Викликає занепокоєння те, що 11 учнів читають вголос нижче норми. Вчителям 

Сутковій Л.Л. та Зибіній О.А. слід звернути особливу увагу на застосування системи 

вправ для формування сталої навички читання вголос  у 2017-2018 навчальному році.  

У 4-А класі (вчитель Корнієнко Т.С.) було перевірено такі види мовленнєвої 

діяльності: читання вголос, аудіативні вміння, читання мовчки та списування з 

друкованого тексту. Випускники першої ланки читають на середньому рівні, 18 учнів ще 

мають техніку читання нижче норми.  Навичками аудіювання володіють на високому та 

достатньому рівні, списування з друкованого тексту – на достатньому та середньому. 

Поряд з позитивними тенденціями розвитку освітньої системи початкової школи 

залишається ряд проблем. 

   Серед причин недостатнього рівня навчальних досягнень учнів відмічаються такі: 

1.     з боку учнів: 

- учні мають прогалини в знаннях через пропуски уроків, як за станом здоров’я, так і  з 

поважних причин; 

-   немає системності в підході до навчання; 

-  в учнів виникають утруднення  в умінні порівнювати, виділяти головне, 

систематизувати навчальний матеріал; 

-  недостатньо розвинені пам'ять, увага та мотиваційна сфера; 

-  зниження рівня контролю з боку батьків; 

-  пасивність, відсутність інтересу до навчання, низька мотивація. 

2.     з боку вчителів: 

-  недосконалість системи у організації корекційної роботи з учнями різних рівнів 

навчальних можливостей; 

- не завжди враховуються реальні навчальні можливості (інтелектуальна лабільність) 

учнів; 

-  недоліки зворотнього зв'язку на кожному уроці; 

-  недоліки контрольно-оцінювальної діяльності 

Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів 5 класів вказує на існування 

певних недоліків у роботі педагогів у частині індивідуального підходу до навчання учнів 

різних груп можливостей, на зниження зацікавленості результативністю навчання з боку 

учнів, на зниження контролю з боку батьків (наявність домашніх завдань та рівень їх 

підготовки), короткочасність пам’яті учнів та недостатній розвиток пізнавально-

мотиваційної сфери школярів. 

З метою визначення досягнутого рівня засвоєння учнями 4-5 класів змісту освіти 

згідно вимог Державного стандарту, був здійснений порівняльний аналіз рівнів 

навчальних досягнень учнів 4-5 класів школи за результатами I, II семестрів та кінця 2016-

2017 навчального року, на основі доповненого варіанту трирівневої програми 

автоматизованої обробки результатів моніторингових досліджень, розробленої навчально-

методичним центром управління освіти і науки Запорізької міської ради. 

Метою контролю було вивчення динаміки змін кваліметричних показників 

навчальних досягнень учнів з предметів базового компоненту для формування 

змістовного наповнення корекційної роботи педагогів та шкільних методичних об’єднань. 

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень учнів школи під час 

семестрового контролю та на кінець 2016-2017 навчального року свідчить про наявність 

таких загальних тенденцій у школі: 

4 клас. Позитивні тенденції: 

- прогнозовано стабільні результати навченості учнів 4-А класу з  більшості предметів; 

середній бал від 6,88 (математика) до 8,09 (літературне читання); 

- у порівнянні з результатами семестрового контролю середній бал та різниця показника 

рівня навченості з усіх предметів коливається у межах допустимого, що свідчить про 

серйозну корекційну роботу вчителів Корнієнко Т.С., Панченко Р.І. та Гордієнко Ю.В.; 

- прогнозоване збільшення відсотка учнів, що мають достатній та високий рівень з 

іноземної мови (англійська – Панченко Р.І.; німецька – Гордієнко Ю.В.) із 66% при 
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семестровому оцінюванні до 69% на кінець року; 

- прогнозовано стабільні результати навченості учнів 4-А класу з предметів, що 

виносяться на ДПА, що підтверджено порівняльним аналізом (динаміка рівня навченості 

коливається в межах допустимих показників); 

- прогнозована відсутність початкового рівня. 

Негативні тенденції: 

- прогнозоване зменшення кількості учнів, що мають достатній та високий рівень 

навчальних досягнень з математики (з 16 до 12); 

Дані моніторингових досліджень рівнів навчальних досягнень учнів 4-А класу 

свідчать про стабільність надання освітніх послуг з боку вчителів та об’єктивність 

оцінювання навчальних досягнень учнів.  

5 класи. Позитивні тенденції: 

· прогнозовано стабільні показники рівня навченості з предметів базового компоненту, 

КВ-показник коливається від 0,60 з математики до 0,77 з української літератури), що 

свідчить про успішність проходження адаптаційного періоду у учнів 5-тих класів та 

системну корекційну роботу вчителів-предметників; 

·  прогнозоване зменшення початкового рівня навчальних досягнень з усіх предметів, що 

зумовлено особливостями оцінювання учнів на етапі адаптації до нових умов навчання; 

· прогнозована тенденція незначного зниження високих показників з нововведених 

предметів – історії та світової літератури – зумовлене ускладненням матеріалу у другому 

семестрі; 

· прогнозовано стабільний середній бал – 7. 

Негативні тенденції: 

·   прогнозований ріст динаміки навченості (+0,086) на межі критичного з української 

літератури зумовлений різким зменшенням кількості початкового та середнього рівня 

навчальних досягнень з 23 до 11. 

В результаті аналізу виявлено,що критичний ріст КВ-показника маємо лише з 

української літератури у 5-тих класах, а у 4-А з математики зменшення достатнього рівня 

навчальних досягнень на 10%. 

 

Результати Державної підсумкової атестації 

Для проведення державної підсумкової атестації в основній та старшій школі було 

вжито всі необхідні заходи, передбачені Положенням про  державну підсумкову 

атестацію. Своєчасно складено і затверджено розклад державної підсумкової атестації, 

склад атестаційних комісій, видано всі відповідні накази, проведені педради. Своєчасно, з 

урахуванням необхідних вимог, доведено до учнів, батьків, вчителів розклад державної 

підсумкової атестації, та особливості проведення ДПА в 11 класі у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Всі учні 11 класів своєчасно зареєстровано на зовнішнє 

незалежне оцінювання на сайті ДРЦОЯО. 

Розклад ДПА в 9-х класах був досить оптимальний, дозволив учням мати достатньо 

часу на підготовку та ефективне складення атестації. 

З метою підготовки до державної підсумкової атестації у квітні місяці  вчителями – 

предметниками сплановано супутнє повторення вивченого матеріалу в 9,11 класах. У 

підготовці до державної підсумкової атестації на достатньому рівні відбулась 

профілактична робота  з учнями, які складають «групи ризику». Для успішного закінчення 

школи, результативності державної підсумкової атестації, одержання документів про 

освіту цією категорією учнів було проведено ряд заходів: 

-  інформовані   батьки про стан навчальної діяльності своїх дітей, про вимоги до 

одержання документів про освіту, про можливі наслідки незадовільного відношення учнів 

і їх батьків до навчального процесу; 

- проведені бесіди  з цими учнями щодо відвідування школи під час проходження 

державної підсумкової атестації. 

Вищезазначені заходи дали свої результати: всі учні 9, 11 класів мали річне оцінювання та 
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склали ДПА. 

      Окрема ситуація склалася з Сіліченко С., ученицею 9-В класу. З 30.11.2017 дівчина 

знаходилася в Комунальному закладі «Оріхівський обласний центр соціально-педагогічної 

реабілітації дітей». Подальше навчання й перебування Сіліченко С. контролювалося 

службою у справах дітей Заводського району. 

Звільнені від ДПА 9 учнів (за списком) 9-Б класу (ЗПР) відповідно до розділу V, 

п.1.1 Положення  про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом від 30 грудня 2014 року №1547, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/266. За 

станом здоров’я на підставі розділ V, п.1.2 Положення  про державну підсумкову 

атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

від 30 грудня 2014 року №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 

лютого 2015 року за №157/266, заяви батьків, довідки ЛКК  звільнено від державної 

підсумкової атестації 1 учня 9 класу. 

 Необхідний інформаційний  матеріал, нормативні документи, рекомендації про 

підготовку до державної підсумкової атестації узагальнювалися й розміщувалися на 

інформаційному стенді, вивчалися на методичних та інформаційних оперативках. 

Проведені всі потрібні педради щодо організації проведення державної підсумкової 

атестації в школі, на підставі яких видано відповідні накази, учнівські та батьківські збори 

з питань проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного 

оцінювання. Проведення державної підсумкової атестації було забезпечено необхідними 

посібниками,матеріалами та завданнями які склали вчителі-предметники. Своєчасно 

затверджено директором школи завдання для проведення ДПА. Всі матеріали відповідали 

вимогам навчальної програми з предметів, та наданим рекомендаціям МОН України. 

Державна підсумкова  атестації показала, що випускники засвоїли навчальний 

матеріал відповідно до своїх навчальних можливостей. 

      В 11 класі ДПА складали у формі ЗНО 22 учня: 
Предмет Дата  Кількість учнів 

Українська мова 23 травня 22 (всі за списком) 

Англійська мова 29 травня 4   

Математика 31 травня 1 

Історія України 2 червня 22 – (за списком) 

Російська мова 6 червня 1  

Біологія 8 червня 4  

Географія 12 червня 10   

Хімія 16 червня 2   

При реєстрації на ЗНО випускники 11 класу не мали чіткого уявлення щодо вибору 

професії, не дивлячись на цикл бесід з данного питання з заступником директора з НВР, 

класні години, проведені батьківські збори. Батькі учнів не брали участь в процесі 

реєстрації і визначення предметів, проявили лояльність і в якійсь мірі байдужість, 

потягаючись на вибір дітей. 

На державній підсумковій атестації у формі ЗНО учні показали наступні 

результати:                                        Українська мова 

Клас Кількість 
учнів 

Результат ДПА (бал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11-А 
  
  

22  
  
  

- - 1 - 5 2 4 4 3 2 1 - 

Річний бал 

- - - - 5 2 8 4 1 1 1 - 
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Історія України 

Клас Кількість 

учнів 

Результат ДПА (бал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11-А 22 - - 1 1 4 6 3 4 2 - 1 - 

Річний бал 

- - - 1 3 5 3 2 4 3 - 1 

          
Одною із причин великого розбігу навчальних досягнень учнів 11 класу за рік та на 

ДПА у формі ЗНО з історії є довготривала хвороба вчителя історії Крот О.В (березень- 

квітень). Із чого можна зробити висновок, що в учнів 11 класу погано сформовані ключові 

та предметні (суспільствознавча, історична) компетентностей учнів, пізнавальні навички 

самоосвіти щодо історичного компоненту, який забезпечує: розвиток інтересу учнів до 

історії як сфери знань і навчального предмета, власних освітніх запитів учнів і вміння їх 

задовольняти. 

Математика 

Клас Кількість 
учнів 

Результат ДПА (бал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11-А 1 
  

- - 1 - - - - - - - - - 

Річний бал 

- - - - - - 1 - - - -   

Біологія 

Клас Кількість 
учнів 

Результат ДПА (ЗНО) (бал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0%

50%

100%

річнний ДПА 

0 4 
32 32 

59 50 

9 14 

Результативність ДПА (ЗНО) з української мови 

високий 

достатній 

середній 

початковий 

0%

50%

100%

річна ДПА 

0 4 

41 
51 

41 
40 

18 5 

Результати ДПА (ЗНО) з історії 

високий 

достатнійй 

середній 

початковий 
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11-А 4 
  

- - - 1 - 3 - - - - - - 

Річний бал 

- - - - - - 2 2 - - -   

 Російська мова 

Клас Кількість 
учнів 

Результат ДПА (бал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11-А 1 
(Попович 

Дар’я) 

- - - 1 - - - 1 - - - - 

Річний бал 

- - - - - - - 1 - - - - 

 Англійська мова 

Клас Кількість 
учнів 

Результат ДПА (бал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11-А 4 - - 2 - - - - - 2 - - - 

Річний бал 

- - - - - - - 1 1 - 2 - 

 Претенденти на нагородження медалями не підтвердили свої річні бали. 

ДПА за курс основної школи складали з 3 предметів: українська мова (диктант), 

математика, іноземна мова (англійська, німецька) - за рішенням педагогічної ради школи. 

Аналіз результативності  ДПА з української мови в 9  А класі, вчитель Некіга Л.М., 

показав:  

клас   К-ть 

учнів 

Навчальні досягнення учнів 

початковий вс середній  достатній  високий всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 А річна 30 - - - - 2 1 7 10 11 5 1 17 3 - - 3 

  ДПА 30 - - - - 2 1 7 10 6 8 2 16 4 - - 4 

Підтвердили на ДПА свої річні бали – 23 учні. Погіршили свій результат – 1 учень . 

Погано засвоїли навчальний матеріал з тем: «Правопис прикметників, утворених 

префіксальним способом та співзвучних з ними конструкцій прийменник та прикметник». 

Типові помилки учнів: правопис прикметників, правопис апострофа, пунктуація при 

узагальнювальному слові в однорідних членах речення. В учнів на достатньому рівні 

сформовані навички написання диктантів.  

Результати ДПА з української мови в 9-В класі, вчителі:  Камінська В.А., Чуйко 

М.В.: 

клас   К-
тьу
чн 

Навчальні досягнення учнів 

Початк.  середній  достатній  високий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9-В річна 30 1 - - 1 4 5 4 13 6 3 6 15 1 - - 1 

  ДПА 28 - - - - 6 4 3 13 4 3 5 12 3 - - 3 

Підтвердили на ДПА свої річні оцінки – 21 учень 

Погіршили свої результати – 3 учня. Погано засвоїли учні навчальний матеріал з тем – 

«Правопис прислівників», «Уживання апострофа, знака м’якшення», «Правопис складних 

прикметників», «Розділові знаки в складнопідрядному реченні», «Тире між підметом та 
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присудком», про що свідчать помилки в диктантах, які допустили учні. 

Учні 9-В класу показали сформовані предметні компетенції. Комунікативна 

(мовленнєва), когнітивна, лінгвістична компетенції, в цілому, сформовані на достатньому 

рівні. Недостатньо сформовані компетенції саморозвитку та самоосвіти.                                              

Аналіз результативності  ДПА з української мови в 9  Г класі, учитель Черняк О.А., 

показав: 

Підтвердили річне оцінювання на ДПА – 25 учнів. 

Покращили  свої  результати – 4 учня.  

Типові  помилки, які допустили учні в диктанті: 

-         Вживання  російських  літер замість українських (е-є, и-і). 

-         Немотивоване вживання   розділових  знаків (коми) . 

-         Правопис  складних  прислівників (з  давніх- давен) 

-         Вживання  м' якого  знака (власноруч,  довершеністю). 

-          Подовження  та  подвоєння  приголосних (значенням, виготовленням) 

-         Розрізнення  префіксів  та  прийменників (дохристиянських). 

Учні показали сформовані предметні компетенції: комунікативна, лінгвістична, 

когнітивна. Через  низьку  мотивацію учні  до  навчання не  недостатньому рівні 

сформована  компенція  саморозвитку  та  самосвіти. 

В загалі результативність річного оцінювання та державної підсумкової атестації з 

української мови в 9-х класах виглядає наступним чином: 

  К-ть  учнів початковий середній достатній високий 

річна 89 3 – 3% 32 – 36% 50 – 56% 4 – 4% 

ДПА 87 - 34 – 39% 44 – 51% 9 – 10% 

           Результативність ДПА з математики в 9-А, В, Г класах, вчитель Мацкуляк Ю. В., 

наступна: 

  К-ть учнів початковий  середній достатній  високий  

ДПА 87 10 -11% 51 – 59% 21 – 24% 5 – 6% 

Рік А 89 12 – 13% 54 – 61% 21 – 24% 2 – 2% 

Рік Г 89 12 – 13% 58 – 66% 17 – 19% 2 – 2% 

  
Підтвердили на ДПА свої річні оцінки: в 9-А класі 27 учнів; 9-В - 24 учня; 9-Г - 29.  
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9 Г Річ 29 - - 2 2 3 3 3 9 10 6 2 18 - - - - 

ДПА 29 - - - - 5 5 1 11 4 8 4 16 2 - - 2 
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Кращі роботи виконали учні: 9-А клас: Воронькова К., Качан М., Яременко О.; 9-В 

клас: Вострікова Н., Целуйко Л.; 9-Г клас: Більце А., Соколова М. Краще учні справилися 

з завданнями  І та ІІ частини. Погано засвоїли навчальний матеріал з тем – «Арифметична 

та геометрична прогресії», «Розв’язування текстових задач», «Основні властивості 

правильних багатокутників та знаходження їх елементів», «Вектори на площині». Не 

приступили до виконання завдань  ІІІ частини в 9-А класі 22 учня,  9-В - 22 учня, 9-Г - 25. 

Типові помилки учнів: зведення дробів до спільного знаменника, обчислення 

значень тригонометричних вирів, обчислення суми n перших членів арифметичної 

прогресії, обчислення суми нескінченної геометричної прогресії, обчислення радіусів 

вписаних і описаних кіл. 

Сформовані предметні компетенції: логічна, процедурна, загальноосвітня, 

предметно-орієнтована. 

Результати державної підсумкової атестації з англійської мови в 9 класах, вчитель 

Панченко Р.І., наступні: 

                                     
 Підтвердили річне оцінювання на ДПА в 9-А класі 8 учнів, 10 учнів 9-В классу, 6 

учнів 9-Г классу. Продемонстрували навчальні досягнення з ДПА вище річного 

оцінювання 3 учні 9-А классу, 7 учнів 9-В классу, 4 учня 9-Г классу. Учнів, які знизили  

рівень своїх навчальних досягнень після проведення ДПА виявлено не було. 

Аналіз робіт ДПА з англійської мови показав, що в основному програмний  

матеріал учнями засвоєний згідно загального рівня їхньої навченості. Однак у деяких 

учнів складність викликали завдання з тестовою та відкритою формою відповіді. На 

завдання відкритого типу не всі учні змогли дати повні логічні відповіді.  

Недоліки в формуванні  компетенцій з англійської мови: 

•    мовна (лінгвістична) компетенція (забезпечує оволодіння учнями мовним матеріалом з 

метою використання його в усному і писемному мовленні); 
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9-А Річна 17 - - - 0 - 3 4 7 5 2 3 10 - - - 0 

ДПА 17 - - - 0 2 2 4 8 2 5 2 9 - - - 0 

9-В Річна 17 - - - 0 1 3 2 6 5 2 5 12 - - - 0 

ДПА 17 - - - 0 1 2 2 5 2 4 5 11 1 - - 1 

9-Г Річна 20 - - - 0 1 8 3 12 - 6 2 8 - - - 0 

ДПА 20 - - - 0 6 1 2 9 5 6 - 11 - - - 0 

  Річна 55       -   25 - 45%   30 – 55%       0 

  ДПА 54       -   22 – 41%   31– 58%   1 - 1% 
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• мовленнєва компетенція - недолік полягає в труднощах учнів висловлювати свої думки 

англійською мовою (виконання третього завдання роботи). 

Аналіз проведення ДПА з німецької мови в 9-А, В, Г класах, вчителі Тилик О.С., 

Гордієнко Ю.В., показав: 

  К-
ть 
учн
ів 

Навчальні досягнення учнів 

початков 

в
сь

о
го

 середній 

в
сь

о
го

 достатній 

в
сь

о
го

 високий 

в
сь

о
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Річна 33 - - -   5 4 7 16 6 6 5 17 - - -   

ДПА 33 - - -   4 7 4 15 6 7 5 18 - - -   

  
В цілому, протягом ДПА учні показали знання фактичного матеріалу з предметів, в 

більшості, підтвердили свої річні навчальні досягнення. Результативність державної 

підсумкової атестації з навчальних предметів було проаналізовано вчителями-

предметниками, визначено причини підвищення або зниження результативності у 

порівнянні з річним оцінюванням. Але вчителі погано проаналізували сформованість 

предметних компетенцій учнів, віднеслися до визначення недоліків та прогалин в знаннях 

учнів формально. Доповідні записки оформлені за примірником коротко, без коментаріїв 

та пояснень. В розрахунках вчителі допускали помилки.  

За результатами річного оцінювання, державної підсумкової атестації, були 

заповнені додатки до свідоцтв про базову середню освіту та атестатів про повну загальну 

освіту. Всі додатки  в 11-х класах оформлені відповідно до вимог (класний керівник 

Чердаклієва Н.В.) Передруку атестатів та свідоцтв не було.    

Державна підсумкова атестація  в 4 класі проходила у формі підсумкових 

контрольних робіт. Тексти підсумкових контрольних робіт визначалися вчителями 

початкових класів (із погодженням з педагогічною радою школи). 

        До державної підсумкової атестації було допущено рішенням педагогічної ради 

школи 32 учні 4-А класу, звільнених немає. На контрольних роботах були присутні: 

математика і українська мова – 31 учень. 

Результати підсумкової  контрольної роботи з математики в цілому відповідають 

реальним навчальним можливостям учнів 4-го класу та підтверджують їх навчальні 

досягнення на кінець навчального року. Позитивним є те, що лише 2 учні знизили 

результати у порівнянні з минулим семестром (2 підвищили, всі інші написали на рівні). 

Аналіз виконання роботи з української мови учнями 4-го класу показав, що 

випускники першої ланки навчання справилися із завданнями на рівні своїх навчальних 

можливостей та у рамках навчання протягом року. 

Підсумкова контрольна робота з літературного читання дала змогу перевірити 

вміння учнів визначати жанр текстів, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

висловлювати власну думку щодо змісту прочитаного, відновлювати послідовність подій 

тощо. 

Поряд з позитивними тенденціями якісної підготовки до ДПА спостерігаються 

певні прогалини у знаннях учнів, про що свідчить наявність типових помилок. Так, з 
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математики велика кількість школярів (18) помилилися при обчислюванні дій, ще 11 учнів 

не вміють обирати дію при розв’язуванні задачі. З української мови допускали 

орфографічні помилки. З літературного читання  утруднення виникали при визначенні 

жанру тексу. 

Аналіз виконання роботи з читання учнями 4-ого класу показав, що випускники 

першої ланки навчання в основному справилися із завданнями на рівні своїх навчальних 

можливостей. 

Таблиця результатів ДПА учнів 4-А класу  

з математики, української мови та літературного читання                                           
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Математика 32 31 13 42% 0 0,56 0,57 0,01 2 6% 2 6% 

Українська 
мова 

32 31 17 55% 0 0,58 0,57 0,01 1 3% 2 6% 

Літературне 
читання 

32 30 21 70% 0 0,63 0,67 0,04 1 3% 4 12% 

 
Керівництво пізнавальною діяльністю учнів 

 В 2016-2017 навчальному році в школі велась робота з обдарованими та здібними 

учнями за традиційною циклограмою: 

▪ складаються і затверджуються наказом директора школи у січні місяці списки учнів 

для індивідуальної роботи вчителів-предметників щодо підготовки до олімпіад і 

конкурсів; 
▪ створюється збірник портфоліо кращих учнів; 
▪ здійснюється профільне навчання в старшій школі з історичного та гуманітарного 

профілів; 
▪ працюють: інтелектуальний клуб «IQ» (вчителі - Крот О.В., Вечерка Н.І.); клуб 

“Вітрила” (Камінська В.А.); 
▪ проводяться предметні декади, місячники; 
▪ проводяться шкільні конкурси; 
▪ забезпечується участь учнів в конкурсах та  турнірах різних рівнів. 

Учні школи традиційно приймають активну участь в різноманітних творчих 

конкурсах, турнірах, змаганнях районного, обласного, міського та всеукраїнського рівнях. 

Динаміка результативності участі школярів з роками є позитивною. У 2016-2017 

навчальному році учні школи набули значну результативність (додаток). 

З метою розвитку пізнавального інтересу з навчальних предметів, навичок 

самоосвіти,  в школі традиційно пройшли предметні декади та місячники, які сприяють 

формуванню інтелектуальної та інформаційної компетенції учнів, розвитку їх творчих 

здібностей. Методичні розробки  заходів та уроків, які були проведені, складають 

скарбничку творчих знахідок та особистого досвіду вчителів-предметників. Під час 

проведення заходів вихованці мали можливість продемонструвати ступінь своєї 

громадянської активності та відповідальності, знання з навчальних предметів, 

інтелектуальні та творчі здібності. 

З метою здійснення правової освіти та формування правової культури, створення 
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умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних 

інтересів; виховування громадянина з демократичним світоглядом і культурою, 

прищеплення учням повагу до прав і свобод людини, забезпечення знань і виконання 

законів України, розвитку інтересу до правознавства як навчального предмету, в школі 

проходив тиждень права  з 1 по 9 грудня 2016 року відповідно затвердженого плану. Для 

проведення заходів було створено актив з числа учнів 9  - 11 класів, які презентували план 

проведення тижня права по класним колективам. Всі проведені заходи мали на меті: 

❏ вироблення навичок відповідальної поведінки підростаючого покоління на основі 

сформованості превентивного світогляду, здатності супротиву до негативних впливів 

соціального середовища; 

❏ здійснення інформаційно-просвітницької та профілактичної діяльності, спрямованої на 

попередження вчинення правопорушень неповнолітніми; 

❏ виховання інтересу до активної суспільної діяльності в межах правового поля; 

гармонійної у правовому відношенні особистості; громадянина з демократичним 

світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою 

ставиться до законів держави; 

❏ розвиток громадянської свідомості школярів, патріотизму. 

За підсумками конкурсів були визначені переможці та кращі учні, які 

продемонстрували не тільки навчальні досягнення, а й свої творчі, інтелектуальні та 

акторські здібності. Заходи носили оптимальний характер за часом, піднімали важливі 

проблеми сучасності, учні намагалися знайти шляхи їх вирішення. Всі проведені заходи 

також відповідали віковому складу учнів: ігрові, творчі вони були в 5 – 8 класах, більш 

наочні, дискусійні, мали практичне спрямування у 9 - 11 класах.  

 Протягом тижня старшокласники випустили інформаційну стіннівку «Феміда» 

(редколегія Зіброва В. 11 – А клас). 

Одним із проведених заходів була виставка-конкурс малюнків «Мої права» серед 

учнів 1-4 класів та «Я-людина, отже маю право» серед учнів 5-8 класів. 

9 грудня в школі пройшли єдині уроки права «Права людини» та виховні години. 

На допомогу класним керівникам були підготовлені виступи лекторської групи на тему: 

«Чи мої обов’язки обмежують  мої права», «Конвенція ООН про права дитини», «Світова 

книга прав дитини». 

Шкільним бібліотекарем Стрикало В.М. була підготована книжкова тематична 

виставка «Право у нашому житті». Учням були презентовані нові видання про права 

людини, новели українського законодавства. 

Активом учнів та вчителем права було анонсовано адреси та телефони пунктів 

безоплатної первинної правової допомоги  населенню з питань реалізації і захисту прав 

людини (випущено бюлетень). 

Відбулася зустріч з представниками служби у справах дітей 

Класні колективи школи взяли участь в створенні альбому – естафети «Закони, за 

якими живе і працює наш клас».  Кращими визнані роботи  9 – А, 

6 – Б, 10 – А, 6 – А класів.  

Вчителем права, учням 9-11 класів було запропоновано перегляд документального 

фільму «Історія прав людини» та проведено обговорення проблем, що порушувались в 

ньому. 

Учні школи Воронькова Х. - 9 – А, Кузьменко Е. - 10 – А, Зіброва В. 11–А брали 

участь у Міжнародному проекті «Всесвітній марафон написання листів на захист прав 

людини - 2016» в Класичному приватному університеті. Ці учні продовжили акцію 

написання листів серед своїх однокласників у школі. 

В рамках Всеукраїнського тижня права проведена екскурсія до музею Державної 

пенітенціарної служби України в Запорізькій області. 

Учні 10 – А та 11 – А класів стали слухачами відкритої лекції викладача кафедри 

політології  ЗНУ, кандидата філософських наук, доцента Ніколаєвої Тетяни Євгенівни 

«Демократія і її прояви у сучасному світі». 
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З учнями 9 – 10 класів на уроках правознавства було проведено заняття з 

елементами тренінгу «Пустощі та кримінальна відповідальність неповнолітніх». 

Вчителем Крот О.В. проведені уроки правознавства в 9 – А, Б класах на тему 

«Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина», в 9 – А «Правознавчі 

перегони». Актуальність і доцільність проведених заходів полягає у важливості 

громадянської освіти школярів, яка є важливою складовою правової освіти, оскільки саме 

в її межах формуються основні уявлення про соціальне партнерство, демократичні 

цінності, громадянські права і обов’язки. 

Активну участь в заходах тижня права  таких класів:  10-А, 11-А, 9 – А, 6 – А, 8 – Б. 

З метою розвитку і функціонування іноземних мов (англійської та німецької) в 

школі, прищеплення любові та поваги до іноземних мов, розвитку творчих здібностей 

учнів у школі з 13.02. по 02.03.2017 року проходила декада іноземних мов. 

Беручи участь у заходах декади іноземних мов, учні проявили такі якості як 

взаємодопомога,  доброта, охайність, відповідальність  за  доручену  справу, почуття  

гордості  за  свій  клас  та  своїх  друзів, що сприяло ще й моральному вихованню дітей. 

Декада  іноземних мов була проведена на достатньому рівні, вона показала, що 

позакласна робота базується на володінні учнями навичками та вміннями, набутими на 

уроках англійської та німецької мов, тому дуже важливим є, щоб учні найповніше 

використовували ці навички та вміння під час позакласних заходів.  Результативність  її  

проведення  в  системі  можна  охарактеризувати наявністю  таких  характеристик,  як: 

 інформативність і змістовність, які сприяли реалізації   практичних  та  

загальноосвітніх  цілей  позакласної  роботи; 

 комунікативна спрямованість: усі види позакласної роботи  забезпечували 

користування іноземною мовою як засобом   спілкування; 

 орієнтація  завдань  на  підвищення  мовної  активності  учнів; 

 емоційність форм  і способів реалізації, що сприяє підвищенню  інтересу  учнів  до 

іншомовної  діяльності; 

 зміцнення  міжпредметних  зв’язків, поглиблення країнознавчих  знань. 

Філологічна декада проходила з 07.11.2016 – 18.11.2016. Вчителями-філологами 

були розроблені та проведені: 

1.  Свято мови (Черняк О.А. та учні 6А, 7А, 9Г,10А класи). 

2. Написання Всеукраїнського диктанту національної єдності (учні профільних класів та 

вчителі Корчева Л.М., Камінська В.А., Черняк О.А.). 

3.  Благодійна акція «Прапор з фронту – прапор на фронт» (Камінська В.А. та учні 8 А 

класу). 

4.  Театралізована вистава для учнів 1 – 6 класів «Казка про українську мову» (Некіга Л.М. 

та учні 9-А, 6-А та 7-Б класи). 

5.  Фестиваль пісні «Заспіваймо українською про українську». 

6.  Конкурс плакатів до Дня української писемності та мови (5 – 9 класи). 

7.  Конкурс читців «Україно, ненько моя рідна» (5 – 11 класи). 

8.  Шкільний етап конкурсу учнівської творчості. 

Літературно-музичні композиції - це найпопулярніша серед вчителів ШМО форма 

проведення позакласних заходів. Проте вчителі під час проведення вирішили оновити 

форму позакласних заходів. 

Черняк О.А. разом із учнями 6-А,7-А, 9-Г та 10 кл. підготувала та провела Свято 

рідної мови. Під час літературно-музичної композиції учнів співали, декламували поезії, 

інсценізували уривки із творів, познайомили глядачів із основними етапами становлення 

та розвитку української мови. 

Некіга Л.М. разом із учнями 9-А, 6-А та 7-Б класів підготувала інсценізацію «Казка 

про українську мову». Мета заходу: розвивати вміння виразно читати поезії, інсценізувати 

прозовий твір; виховувати ціннісне ставлення до слова, колективної справи, шанобливе 

ставлення до української мови, любов до рідного краю. Режим доступу в Інтернеті:                                                               

https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-

https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit#slide=id.g2235a7cd0f_0_0
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ddj2Bk/edit#slide=id.g2235a7cd0f_0_0 . 

Цьогоріч учні ЗОШ № 75 м. Запоріжжя вперше долучилися до написання 

Всеукраїнського диктанту національної єдності. Замітка про подію розміщена на блозі 

«Український простір ЗОШ № 75». Режим доступу: 

https://ukrainezzosh75.blogspot.com/2016/11/blog-post_9.html 

Учителі ЗОШ № 75 постійно шукають нові та нестандартні форми позакласної 

роботи. Під час декади було вперше проведено пісенний фестиваль «Заспіваймо 

українською про українську», у якому взяли участь учні 11 класів. 

https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbix

s0-ddj2Bk/edit#slide=id.g1d894ddfab_0_78 (слайд 63), а також 

https://ukrainezzosh75.blogspot.com/2016/11/blog-post_11.html 

Протягом декади було проведено конкурс плакатів про мову 

(https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-

ddj2Bk/edit#slide=id.g2235a7cd0f_1_4); конкурс читців поезій українською та російською 

мовою про Україну, рідний край, малу батьківщину, мову; шкільний етап конкурсу 

учнівської творчості,2017, переможці якого (Бахмачова Е., Слободяник В., Квашневський 

Є., Ахметова Д.) гідно представили навчальний заклад на районному, обласному та 

всеукраїнському етапах (слайд 42,43 Режим доступу: 

https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-

ddj2Bk/edit#slide=id.g2237a07435_6_3) 

Екологічний  місячник   «Краса Землі моєї» - 2017 мав на меті формування у дітей 

екологічної культури, усвідомлення себе невід'ємною частиною природи, 

взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язку стану довкілля та здоров'я людей, 

виховання моральної відповідальності за збереження природного довкілля, життєвих 

компетенцій, імунітету до асоціальних впливів, єдності моральної свідомості та 

поведінки; здатності до вільного морального вибору та збереження репродуктивного 

здоров’я. 

Згідно з планом роботи пройшли відповідні заходи: 

*проведено трудовий десант «Чисте подвір’я» із упорядкування пришкільної території; 

* виставка декоративних робіт  «Обереги України».  Кращі роботи учнів були  відправлені  

до   воїнів  АТО.  

* на високому  рівні пройшли  пісенні  вернісажі: серед  1-4  класів (відповідальна Третяк 

Н.Є.),  5-7  класів (відповідальні  Гриб К.В., Крикунова   О.В.), серед  8-11  класів 

(відповідальна  Крикунова  О.В. та класні керівники).  Участь  взяли всі  класи, крім 1-Б  

та  9-Б класів. 

*  Крикунова   О.В.  провела  тренінги   серед   учнів   11 класу   «Врятуємо 

нашу Землю»;  в 10  класі «Проблеми  поводження  з  твердими побутовими  відходами 

Головні  ідеї   тренінгу: 

• взаємозв’язок живого і неживого в природі; 

•багатогранність цінностей природи (матеріальних, емоційних, естетичних); 

• невідповідність соціально-економічного розвитку суспільства законам природи як 

причини багатьох проблем сучасності; 

• необхідність оптимізації відносин суспільства і природи як комплексної соціальної та 

екологічної проблеми; 

• власна відповідальність кожного за стан навколишнього середовища. 

Цікавими для дітей були: 

* Конкурс малюнків на асфальті на екологічну тематику "Життя  без сміття!" серед    учнів

 5-10   класів . 

* Фотовиставки «Мій  улюбленець», «Чорні  крила Чорнобиля»,  для 5-11 класіі. 

Сергієнко  Л.В.  проводила екологічну  вікторину    серед  учнів  6-8   класів. Учні   

8-Б   класу - Кабко  І., Дудкіна  А., Галактіонова  Г.   взяли   участь у  конференції   

«Турбота  молоді  - довкілля»  

Під  керівництвом   Вечерки  Н.І. учні   8-В   класу (Писанко  Ю., Книрик  В., 

https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit#slide=id.g2235a7cd0f_0_0
https://ukrainezzosh75.blogspot.com/2016/11/blog-post_9.html
https://ukrainezzosh75.blogspot.com/2016/11/blog-post_9.html
https://ukrainezzosh75.blogspot.com/2016/11/blog-post_9.html
https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit#slide=id.g1d894ddfab_0_78
https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit#slide=id.g1d894ddfab_0_78
https://ukrainezzosh75.blogspot.com/2016/11/blog-post_11.html
https://ukrainezzosh75.blogspot.com/2016/11/blog-post_11.html
https://ukrainezzosh75.blogspot.com/2016/11/blog-post_11.html
https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit#slide=id.g2235a7cd0f_1_4
https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit#slide=id.g2235a7cd0f_1_4
https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit#slide=id.g2237a07435_6_3
https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit#slide=id.g2237a07435_6_3
https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit#slide=id.g2237a07435_6_3
https://docs.google.com/presentation/d/1T0Puz7KZWlzUHznHj698iOHGCVMTMGkbixs0-ddj2Bk/edit#slide=id.g2237a07435_6_3
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Дегтярь С.), підготували та провели інформаційну хвилинку «Природоохоронні   заходи  

козацької  доби 

Під  час   проведення   екологічного   рейду  «Ми  тут   живемо»  учнями   10   класу   

було   виявлено   велику   кількість   стихійних   сміттєзвалищ   у   нашому   районі. Це  

особливо   стосується  зон   відпочинку  Заводського  району. Ліквідували   сміттєзвалище   

в   улюбленому   місці   відпочинку   10   класу. 

Учні  Данілець  К. Вдовкіна  О,  Дога  А.  провели  презентацію   «Цікава   хімія»  

серед  учнів   6  класів,   продемонстрував   цікаві   досліди,   які   викликали  неабиякий  

інтерес  серед   учнів . 

Було   проведено  4 трудових акції  та суботника, при   упорядкування  пришкільної  

ділянки  висаджено 6-дерев,  50-декоративних кущів,  розвішано  40  птахівень , загалом  

прийняли  участь   450  чоловік. 

Під  час    екскурсії до  Галушківки (вчитель Потьомкіна В.Л.) учні   

познайомились  з  традиціями  українського   народу. 

В цілому, екологічний місячник проведено на достатньому рівні. 

В школі працюють літературний клуб «Вітрила» (керівник Камінська  В.А). У 

2016-2017 навчальному році основними задачами роботи клубу були: - виявлення учнів, 

які мають творчу активність мислення,  

- вдосконалення вміння учнів, з якими велася робота раніше,  

- створення умов для розвитку здібностей учнів, які володіють потенційними ознаками 

обдарованості, розвиток творчих здібностей,  

- розширення кругозору учнів, розвиток вміння учнів інтегрувати набуті знання в інші 

галузі, вироблення вміння застосовувати набуті знання в життєвих ситуаціях,  

- виховання в учнів активної життєвої позиції, вміння сміливо і відверто висловлювати 

власну думку, виховання потягу до глибокого пізнання через використання 

інформаційних технологій. 

Протягом року для членів проводилися аудиторні засідання, на яких 

поглиблювалися знання щодо теоретичного матеріалу літератури, обговорювалися твори 

сучасної літератури, рідного краю, аналізу поетичних творів, практичного застосування 

знань при створенні власних робіт. Найактивнішими учасниками роботи таких занять 

були учні 9-А класу  Яременко О., Воронькова К., 10 класу – Квашневський Є., 

Слободяник В., 8-А – Бугайчук Д.. Результатом занять стала активна участь наших учнів у 

різних творчих та дослідницьких конкурсах. 

Протягом 2016 -2017 навчального року в ЗОШ № 75 працював інтелектуальний клуб, 

де було створено п’ять команд: 

- команда 8  класів - «Комета», 

- команда 7 класів – «Барокко», 

- команда 9 - Г класу – «Майстри», 

- команда 10 – А класу – «Доктор Стрендж», 

- команда 10 – Б класу – «Крок за кроком». 

Метою роботи клубу є: 

- підтримка та залучення обдарованої молоді до активної суспільної діяльності, наукової 

та дослідницької роботи; 

- розвиток комунікативних організаторських здібностей, почуття солідарності; 

- формування активної життєвої позиції, вміння відстоювати свою точку зору, прямо і 

відкрито спростовувати хибні погляди, слухати свого співрозмовника та подавати 

переконливі аргументи; 

- виховування в учнів повагу до думки та поглядів інших людей, толерантність. 

Для тренування учасників гри та проведення відбіркових ігор було продовжено 

створення банку питань. 

В рамках проведення Тижня права було проведено тур ігор «Що? Де? Коли?» на 

правову тематику серед учнів 9 – 11 класів. Звання кращих «Юних юристів» отримали: 

Воронькова  К. – 9 – А кл., Кузьменко Е. – 10-А кл., Левков В.  – 11 –А кл. 
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Всі сформовані команди протягом року з зацікавленістю, інтересом брали участь в 

районних іграх. Найбільш результативними стали команди 10 – А класу «Доктор 

Стрендж», 10 – А класу «Крок за кроком», 7 класів «Барокко», які в ході відбіркових ігор 

займали І, ІІ, ІІІ місця та були запрошені на щорічні ігри до ЗНУ, які проходили на базі 

економічного факультету. Також представляли Заводський район в іграх «Що? Де? 

Коли?» серед шкільної учнівської молоді на першість міста, що проходили в Запорізькому 

національному університеті. 

Підводячи підсумки серед інтелектуалів кращими гравцями сезону були визнані 

такі учні: Рацюк М. (7-А), Настич К. (7-А), Можаєва А. (7-А), Куракіна Д. (7- А) , Рожнова 

А. (7-Б), Острогляд В.  (7-В), Пантєлєєва Т. (10-А), Лаптєва Х. (10-А), Тихоненко Д.  (10-

А), Падалко М. (10-А), Слободяник В. (10-А). Протягом року учасники команд вели 

літопис клубу. 

Велику роботу з розвитку творчого потенціалу учнів проводить Потьомкіна В.Л. в 

рамках гурткової роботи. Команда учнів під її керівництвом посіла І місце в районному 

етапі, ІІ місце на міському етапі в конкурсі «Обери життя». 

Великих результатів школа досягла і в спортивних змаганнях (вчителі Іванова О.В., 

Дубина Д.Р. ), постійно посідала призові міста з різних видів спорту. 

В школі існує альбом портфоліо здібних та обдарованих учнів, який оновлюються 

щорічно класними керівниками. Не відстежують розвиток творчих здібностей, не оновили 

(не створили) портфоліо своїх учнів вчителі Вечерка Н.І., Крикунова О.В., Шалалієва 

В.О., Потьомкіна В.Л., Самсонова Т.Р., Чуйко М.В.. Класні керівники не завжди 

володіють інформацією про те в яких конкурсах беруть участь їх учні, про що свідчать 

надані на кінець року списки результативності роботи з обдарованими  учнями. 

В цьому навчальному році під керівництвом керівників шкільних методичних 

об’єднань почалось створювання альбомів кращих випускників школи, які реалізували 

себе з навчального предмету. Цікаву роботу прдставила Бойко Л.М., де показала 

випускниць школи, які працюють в швейному бізнесі.        

В цілому, робота з обдарованими та здібними учнями в школі має свою систему, 

позитивні результати і досить позитивні тенденції розвитку. Головним недоліком у цій 

роботі  з обдарованими та здібними учнями є відсутність індивідуальної системи роботи 

кожного вчителя з даною категорією учнів та самоаналізу роботи вчителів з даного 

питання. 

 

Якість виховної роботи 

В рамках управління розвитком виховної системи належна увага приділяється 

створенню єдиного виховного середовища, спрямованого на організацію соціально 

значущої творчої діяльності школярів, практико-орієнтованого повсякденного шкільного 

життя і відповідного змісту додаткової освіти. 

                     Виховна система містить комплекс цілей, які відповідають державному і 

соціальному замовленню, результатам педагогічного аналізу та діагностики. Цілі 

виховання досягаються за рахунок змісту, форм, методів та умов навчально-виховного 

процесу. 

          Про ефективність виховної роботи в школі свідчить відповідність її результатів 

поставленим завданням та доцільність і чітка дозованість заходів, форм і методів 

виховання.  

            Пріоритетними у виховному процесі стали національні та патріотичні мотиви. 

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 уроки Мужності, які впродовж 

року сплановано та проведено вихованцями школи. 

                      Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають національно-

патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають 

нагальним вимогам і викликам сучасності. Складовими моделі творчого освітньо-
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виховного середовища школи є впровадження загальношкільного проекту «Ми діти твої, 

Україно!» розгалуженої системи традиційних шкільних свят, конкурсів та програм.   

За час проведення загальношкільного проекту педагогами та учнями нашої школи 

було досягнуто мету проекту, а саме: посилено  відчуття патріотизму та гордості за свою 

країну серед учнівського контингенту. Школярі більш свідомо стали висловлювати свої 

думки щодо майбутнього рідного міста, держави та замислюватися над своєї власною 

роллю у їх розбудові.  

Основні нормативно-правові акти, якими керуємося в виховній роботі: 

 Указ Президента України «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні  та першочергові заходи щодо її реалізації» від 

24 березня 2012 року №212/2012. 

●    Указ Президента  від 13 жовтня 2015 року №580/20151 про затвердження «Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки». 

●   Постанова Кабінету  Міністрів України від 18 лютого 2016 року №148 про 

затвердження Державної цільової програми «Молодь України на 2016-2020 роки». 

●   Указ №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», яким 

затверджено Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016-2020 роки (від 26 лютого 2016 року). 

 У кожному з цих документів підкреслюється значення і роль волонтерської 

діяльності в розбудові та розвитку громадянського суспільства. Це саме та діяльність, яка 

під силу нашому учнівському колективу. За ініціативою учнів 9-А класу у школі створено 

клуб старшокласників «Покров», який спрямував свою роботу на волонтерську діяльність. 

Учні взяли участь у І відкритому фестивалі добрих справ учнівської молоді «Ми твоя, 

Україно, надія». Узагальнено досвід класного керівника 9-А класу Некіги Л.М. на тему: 

«Волонтерська діяльність як засіб виховання особистості, її соціалізації», з  яким вона 

посіла ІІ місце у районі. 

Виходячи з вищезазначеного, запропоновано напрямком  загальношкільного 

проекту на 2017-2020 роки  обрати  саме волонтерську діяльність і нашому педагогічному 

та учнівському колективу  взяти участь у проекті «Від серця - до серця». 

        Результативною є  також співпраця з громадськими та державними установами та 

організаціями, що сприяє реалізації можливостей кожного суб’єкта навчально-виховного 

процесу. Заступником директора з виховної роботи здійснюється моніторинг 

результативності участі учнів у різних заходах та програмах. 

          Результативність виховної роботи в школі забезпечується за рахунок КТС, інтеграції 

навчання й виховання та розвитку учнівського самоврядування.  Структура органів 

учнівського самоврядування унормована Статутом, з чітко визначеним функціоналом  та 

регламентом роботи дозволяє відстежити взаємодію із класними колективами. В системі 

проводиться моніторинг навчальної та соціальної активності учнів, сформованості 

громадянської компетентності.   

     Так на травень 2017 року ми маємо наступну картину вихованості учні:     
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Членами учнівського самоврядування під керівництвом заступника директора з ВР 

Христової С.В. проведено 1 вересня акцію «Квітка добра». Під час даної акції  

педагогічним, учнівським та батьківським колективом було зібрано кошти  у сумі п’ять 

тисяч чотириста сімдесят шість гривень, на які було придбано монітор для проведення 

операцій у Запорізький військовий госпіталь, до свята Дня захисника Вітчизни учнями 

школи було проведено концерт у військовому госпіталі та проведено акцію «Яблуко – 

солдату», не залишили без концертної програми та смаколиків  і на День святого Миколая. 

         Правовиховній  роботі школа приділяє велику увагу. Робота проводиться у двох 

напрямках: просвітницькому та профілактичному. В просвітницькій роботі  допомагають 

лідери учнівського самоврядування. Вони виступають перед учнями молодшого та 

середнього віку, роз’яснюючи дітям їхні права та обов’язки. Також був проведений 

тиждень правознавства під керівництвом вчителя історії Крот О.В. 

Учні нашої школи були активними учасниками всіх районних та міських 

спортивних змагань (додаток). 

        Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Класними 

керівниками у грудні проведено цикл бесід: «Ще раз про СНІД», «День боротьби зі 

СНІДом» та інш. Вчитель Основ здоров’я Потьомкіна В.Л. провела декаду з основ 

здоров’я, під час проведення декади  були організовані зустрічі з волонтерами організації 

ЮНІСЕФ, які провели інтерактивні вистави для учнів 1-11 класів, що мали  за мету 

пропагування здорового способу життя. Школа взяла участь у проекті «Вчимося жити 

разом» (тренери проекту вчителі Похілько А.В., Потьомкіна В.Л., Чердаклієва Н.В.), які 

через виховні години та уроки основ здоров’я сприяли навчанню навичок, які полегшують 

адаптацію та сприяють відновленню психологічної рівноваги. 

У школі працюють такі гуртки:   

●  «Околиця» (керівник Потьомкіна В.Л.) 

● «Пізнай себе» (керівник Смирнова А.О.) 

●  «Юний ерудит» (керівник Гордієнко Ю.В.) 

●  «Дивосвіт»   (керівник Бережна Д.С.) 

Учні школи є активними учасниками традиційних заходів у школі: 

-        Акція «Турбота» 

-        Акція «Подаруй оберіг солдату» 

-        Акція «Квітка добра» 

-        Конкурс «Козацькому роду нема переводу» 

-        Покладання квітів до пам’ятних знаків 

-        Виховні години патріотичного спрямування  

-        Участь у грі «Патріот» 

-        Відвідування тематичних виставок у бібліотеці 

-        Тематичні виховні години з історії та культури України. 

 

Робота психолого-соціальної служби 

Соціально-психологічна служба ставила за свою мету організувати психологічний 

супровід навчально-виховного процесу, направленого на створення соціально-

психологічних умов для успішного навчання та психологічного розвитку дитини в 

ситуації шкільної взаємодії, формування здорової, досвідченої та вихованої особистості 

учня, здатної успішно само реалізуватися в сучасному суспільстві. 

Основні завдання діяльності соціально-психологічної служби: 

 сприяти повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному 

віковому етапі, створити умови для формування у них мотивації до самовиховання і 

саморозвитку; 

 проводити консультативно-методичну допомогу всім учасникам навчально-виховного 

процесу з питань навчання та виховання учнів; 

 забезпечити адекватний рівень психологічної компетентності педпрацівників, класних 

керівників, психологічної підтримки управлінських процесів; 
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 впроваджувати у роботу інноваційні форми і методи роботи щодо подолання 

негативних явищ в учнівському середовищі: проявів насильства, агресивності, 

девіантної та делінквентної поведінки; 

 сприяти подоланню психологічної занедбаності учнів; 

 проводити профілактику насильства над дітьми у сім’ях; 

 сприяти профілактиці адиктивної поведінки, венеричних захворювань та СНІДу серед 

школярів, формувати навички здорового способу життя; 

 формувати психологічну культуру батьків через систему лекцій, відеолекторіїв та 

консультацій.  

Робота   проводилась   на   основі   розробленого   плану   за   такими   напрямками: 

психодіагностична, корекційно-відновлювальна, консультативна,    організаційно-

методична робота, психологічна просвіта та зв'язки з громадськістю. 

Проводилась робота з  профілактики  поширення ксенофобських і расистських 

проявів серед дітей. 

На достатньому рівні відбулася робота  з профілактики  адаптивної поведінки серед 

школярів, з формування  навичок здорового способу життя. 

Постійно проводилась робота з профілактики правопорушень серед учнів, які 

належать до групи ризику. Поновлено  банк  даних дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах. Обстежено матеріально-побутові  умови учнів даної категорії. 

Результативна співпраця з батьками через систему консультацій, здійснювалася допомога 

учнівським колективам та класним керівникам у вихованні дітей. Служба достатньо 

приділила уваги налагодженню співпраці школи з сім'ями дітей девіантної поведінки, 

налагоджена робота зі  службами району: ССД, КМДС, здійснювались спільні рейди - 

відвідування сімей, які опинились у складних життєвих обставинах разом зі спеціалістами  

Запорізького  міського  центру  соціальних служб  для сім ї дітей та молоді. 

З учнями старших класів, в процесі комунікативної діяльності відбувався обмін 

знаннями і вміннями, що в свою чергу, сприяє формуванню достовірних знань, умінь, 

навичок і ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя, запобігання 

тютюнопалінню, алкоголізму, наркомани, ВІЛ\СНІДу та іншим негативним явищам 

 Залучалися діти до благодійних акцій. Так, було взято участь в акції «Масляна», 

«Великодній кошик», у яких учні збирали макулатуру, а на виручені гроші придбали 

смаколики та паски. 

Проведено ряд тематичних тренінгів, годин спілкування та інформаційних годин. 

Багато часу було присвячено темі «Профілактика насилля». Проведено ряд 

теоретичних занять з даної теми, відеолекторій «Станція призначення – життя», 

попередження торгівлі людьми, а також вихованню толерантності до людей. 

Проанкетовано учнів 5 та 10 класів з метою виявлення шкідливих звичок та 

вивчення мікроклімату в сім’ї, проведено діагностику щодо вивчення ступеня  соціалізації 

випускників школи та учнів 10 класу. 

   В роботі психологічної служби виникала складність у проведенні тестів, анкет, 

діагностичних матеріалів, бо діти часто не розуміють поставленого питання, бо дуже 

малий словарний запас, швидко втомлюються і багато часу йде на роз’яснення. Виходить, 

що при бесіді діти відповідають одне, а на папері відображається інший результат, інколи 

навіть протилежний.          

В цьому році продовжувалось консультування класних керівників з питань 

дослідження особистості учня і складання характеристик  і порівняльних діаграм. 

Проводилось особистісне консультування, необхідність в якому виникала 

періодично в учнів старших класів з таких питань, які глибоко зачіпають людину як 

особистість, викликають в неї сильні переживання, які, звичайно, приховуються від 

сторонніх. Результатом є те, що в цьому році кількість консультацій значно зросла, діти 

стали частіше звертатись за допомогою, хотіли бути вислуханими. І якщо раніше більше 

було звернень серед старшокласників, то зараз і молодші школярі стали звертатись 

частіше. 
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 Провідна ідея корекційно-розвивальної роботи: орієнтація на ефективне 

використання збережених систем та функцій, здатних взяти на себе компенсаторно-

корекційне навантаження, цілеспрямований розвиток психічних процесів, які 

обумовлюють рівень опанування знань, умінь, навичок та відповідну освіченість дитини, 

її інтеграцію в суспільство. Прогноз розвитку ситуації на майбутнє: проведення занять 

«Корекція розвитку» з учнями 1-Б класу що мають затримку психофізичного розвитку, 

мають призвести до компенсації, «вирівнюванню» дітей по відношенню до інших. 

На достатньому рівні організована робота з дітьми, що перебувають на обліку 

ВШК, учнями групи ризику щодо корекції поведінки, неблагонадійними сім'ями та 

сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах.  Робота носить комплексний 

характер. Ведеться банк даних учнів даних категорій, проводиться робота по ранньому 

визначенню учнів даних категорій в молодшій школі. Для покращення роботи з корекції 

поведінки слід розробити індивідуальну програму для навчального закладу, враховуючи 

контингент учнів. 

Діти, які знаходяться в нашій школі мають певні труднощі в родинному вихованні. 

Багато дітей мають середній рівень розвитку пізнавальних процесів. З учнями молодших 

класів проводилась індивідуальна корекція пізнавальних процесів (пам'яті, уваги, 

мислення). За рахунок того, що скарбничка психолога поповнюється новими сучасними 

розвиваючими іграми, які мають цікаве естетичне оформлення і зміст, дітям стає цікавіше 

гратися і в той же час розвивати свої пізнавальні здібності, навіть не підозрюючи про це.  

Діагностична робота включала в себе психологічне обстеження дітей, умов 

навчання та розвитку. Після проведення кожної психодіагностичної роботи складається 

звіт з результатами, висновками, рекомендаціями. Підготовленими методичними 

матеріалами мають змогу користуватися вчителі та адміністрація, впроваджувати в свою 

роботу рекомендації, що були надані після обстеження. 

Проводилась діагностика готовності до навчання учнів першого класу. Педагог 

першого класу отримав психологічну характеристику учнів і рекомендації про розвиток їх 

пізнавальної потреби, також рекомендації по роботі над згуртованістю класу.  

Складається план спільних дій з класними керівниками, вчителями-предметниками, 

адміністрацією, психологом, соціальним педагогом та батьками з вирішення проблеми. 

В 5-х класах досліджувався рівень соціально-психологічної адаптації дитини до 

навчання. Самооцінка учнів по всім параметрам була завищена, рівень тривожності 

коливався від нормального до незначно підвищеного, високого рівня не спостерігалось. 

По всім досліджуваним параметрам були виведені результати в вигляді таблиць і діаграм. 

Результати і рекомендації щодо подальшої роботи були представленні на педагогічному 

консіліумі з питання «Адаптації учнів 5-х класів до навчання».  

Проведено моніторінг щодо вивчення ступеня  соціалізації випускників школи та 

учнів 10 класу.  Проведено анкетування щодо виявлення «Інтелектуальної лабільності», 

професійної направленості. Також проводилось анкетування щодо визначення стану 

організації допрофільної підготовки в школі. Отримані результати оформлені у вигляді 

аналітичних довідок та  доведені  до педагогів школи на педагогічних консиліумах та 

нарадах  при директорі. 

Охорона праці 

       Згідно річного плану роботи школи та з метою дотримання правил техніки безпеки, 

протипожежної безпеки під час організації навчально-виховного процесу у школі 

протягом 2016-2017 начального року було організовано роботу з охорони праці. 

        Протягом року робота була спрямована на виконання Закону України «Про 

охорону праці», Закону України «Про пожежну безпеку»,  Закону України «Про дорожній 

рух», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. № 563 «... 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в установах і закладах освіти». 

Пріоритетною метою було забезпечення оптимальних умов організації навчально-
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виховного процесу в школі, попередження дитячого травматизму під час навчально-

виховного процесу та в побуті, створення відповідних умов для праці всім представникам 

педагогічного колективу та забезпечення виконання законодавчих, нормативних актів, 

наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці 

Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, виконання заходів з охорони праці, 

колективного договору, приписів органів державного нагляду за охороною праці, 

пропозицій профспілкового комітету тощо. 

       Відповідним наказом по школі було створено службу охорони праці  відповідно до 

Закону України « Про охорону праці» і Типового положення про службу охорони праці, 

затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

03.08.1993 року №73, призначено керівника служби, відповідального за 

електрогосподарство школи, відповідальних за створення здорових і безпечних умов 

праці, відповідального за пожежну безпеку школи. 

Аналіз стану організації роботи з охорони праці на кінець навчального року 

показав, що у школі наявні всі зразки документації з охорони праці і відзначається 

правильність її ведення, ведуться всі необхідні журнали. 

           Класними керівниками та вчителями-предметниками ведуться окремі журнали 

вступного та позачергового інструктажів з техніки безпеки під час навчально-виховного 

процесу. У класних журналах ведуться окремі сторінки бесід з питань безпечної 

життєдіяльності, що проводяться класними керівниками  як з пропедевтичною, так і з 

виховною метою. 

       Протягом 2016 – 2017 н.р. було проведено інструктажі з питань пожежної безпеки 

(ПБ) для педагогічного колективу та технічного персоналу. Проведено комплекс заходів з 

організації і забезпечення збереження життя та здоров’я всіх учасників навчально- 

виховного процесу у навчальному закладі. Постійно проводилася роз’яснювальна робота з 

вихованцями, учнями та працівниками навчальних закладів та батьківською 

громадськістю за участю співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 

правоохоронних органів, учасників бойових дій у зоні АТО, волонтерів щодо правил 

поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. 

  Було обмежено доступ на територію навчального закладу осіб, які не задіяні в 

проведені навчально-виховного процесу, та посилено контроль за недопущенням внесення 

до приміщень навчального закладу вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть 

становити загрозу здоров’ю і життю дітей та працівників. Розроблена та розповсюджена 

серед учнів, педагогічних працівників пам’ятка із правил поводження із виявленими 

підозрілими вибухонебезпечними предметами, у тому числі замаскованими під них 

речами. 

       В школі розроблено заходи з пожежної безпеки, заходи по поліпшенню 

пропедевтичної роботи з вивчення правил дорожнього руху, заходи по попередженню 

дитячого травматизму у побуті та під час навчально-виховного процесу тощо. 

       У школі функціонують динамічні стенди з цивільного захисту населення, з правил 

безпеки життєдіяльності під час НС різного характеру, з профілактики дорожньо-

транспортного травматизму дітей та протипожежної безпеки, в кожному кабінеті є 

куточок безпеки життєдіяльності. В бібліотеці було організовано виставку книжок, 

брошур з тематики «Безпека життя в твоїх руках» 

У вересні   місяці кожного року у школі проводяться практичні заняття по евакуації 

учнів і працівників на випадок надзвичайних ситуацій згідно планів евакуації. 

В школі проводяться Тижні та Місячники з безпеки життєдіяльності, проходять 

зустрічі з представниками МНС, ведеться достатня профілактична робота щодо зниження 

дитячого травматизму під час НВП та у побуті, попередженню дорожньо-транспортного 

травматизму, протипожежної безпеки, тощо. 

       Своєчасно здійснювалася робота по розгляду нещасних випадків. У порівнянні з 

минулим навчальним роком збільшилася кількість травм, що відбулися під час навчально-

виховного процесу (із 8 до 10) та збільшилася кількість побутових травм (із7 до 8).     Така 
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ситуація свідчить, у першу чергу, про погіршення стану здоров’я учнів школи, по-друге, 

про недостатній медичний та батьківський контроль за оздоровленням школярів та про 

зниження профілактичної роботи з боку вчителів. 

       З метою забезпечення безпечних умов навчання дітей протягом навчального року 

відремонтовано і знаходяться у відповідному стані навчальні кабінети. 

       Тепломережа школи та каналізаційна система у підвальному   приміщенні школи 

знаходяться у належному стані. 

       Поряд з позитивними ознаками організації роботи з охорони праці існують такі 

недоліки щодо технічного стану окремих навчальних та шкільних приміщень і оснащення 

школи меблями та приладами: 

      1. Протягом останніх років потребує термінового ремонту підлога у коридорі на  

третьому поверсі, у вестибюлі на першому поверсі, в кабінеті інформатики (№12), яка на 

даний момент складає небезпеку для членів педагогічного колективу та учнів школи. 

      2. Вимагають заміни більшість вікон у коридорах та класах школи. 

      3. Потребують заміни парти та стільці у кабінеті №15. 

       В цілому, роботу з охорони праці у 2016-2017 навчальному році слід вважати 

задовільною. 

  

Стан роботи шкільної бібліотеки 
На виконання річного плану роботи школи на 2016-2017 навчальний рік протягом 

березня-квітня 2017 року було проведено вивчення (контроль) стану роботи шкільної 

бібліотеки за останні 5 років. 

Під час контролю проаналізовано стан організації роботи шкільної бібліотеки, 

оглянуто матеріально-технічну базу, каталоги, необхідну документацію, яка має бути у 

бібліотеці, проведено співбесіду з завідувачем бібліотеки школи Стрикало В.М. та 

бібліотекарем Андрусевич Н.В., проведено анкетування класних керівників щодо 

взаємодії з працівниками бібліотеки, перевірено формуляри учнів-користувачів 

бібліотекою. 

В результаті перевірки встановлено, що робота шкільної бібліотеки організована 

згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999 року №139 (зі 

змінами та доповненнями), та  листом «Про мережу освітянських бібліотек» від 

 30.05.2003 року №334/31. 

План роботи шкільної бібліотеки є складовою частиною річного плану роботи 

школи, затверджений директором. При визначенні пріоритетних напрямків роботи 

бібліотеки враховується зв'язок з науково-методичною проблемою навчального закладу, 

РМО шкільних бібліотекарів та темою самоосвіти. Бібліотека є важливою ланкою у 

структурі навчально-методичної роботи  та навчально-виховного процесу школи. 

Основна документація ведеться згідно з відповідними вимогами. 

 Фонд підручників – 9695 примірників. Книжковий фонд розташований на 

стелажах, оформлений поличними розподільниками відповідно до таблиць бібліотечно-

бібліографічної класифікації. У книгосховищі підручники розташовані на стелажах по 

класах і роках видання, але приміщення книгосховища маленьке, кількість стелажів 

недостатня. 

Абонемент працює за принципом відкритого доступу до фонду для самостійного 

вибору користувачами необхідної літератури. Книжковий фонд  для учнів 1–4, 5-6, 7-8 та 

9–11 класів відокремлено. Для створення умов користувачам при виборі книги 

проводиться робота з формування каталогів: алфавітного, систематичного, створюється 

також тематична картотека та картотека  новинок літератури.   

Однією з проблем шкільної бібліотеки залишається недостатня кількість цікавої 

дитячої художньої літератури українською мовою. У бібліотеці проводиться певна робота 

щодо поповнення фонду. Завдяки   позабюджетним джерелам фінансування, тобто 

спонсорській допомозі БФ «Астарта» та шляхом проведення серед учнівського колективу 
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акції «Подаруй книгу бібліотеці!» протягом останніх років було придбано 62 книги. За 

бюджетні кошти не було отримано жодної книги. Тому необхідно продовжувати та 

активізувати даний напрямок роботи, спланувавши заходи у рамках проведення  акції 

 «Подаруй книгу бібліотеці». З метою подальшого збереження художнього фонду 

активізується робота групи «Книжчина лікарня».  Актив клубу оголосив операцію 

«Книжчині рятівники», у якій беруть участь усі бажаючі користувачі, ремонтуючи 

зіпсовану книгу. Учасникам операції у щоденник  наклеюється наклейка з подякою. 

З метою популяризації книги бібліотекарем сумісно з педагогами навчального 

закладу  проводяться масові заходи, проводяться бібліотечні заняття, екскурсії до 

бібліотеки, посвята в читачі, конкурси, бесіди, свята, літературні читання, захист проектів. 

Бібліотекар Стрикало В.М. узагальнила власний досвід роботи щодо формування та 

розвитку в учнів читацької компетентності через застосування сучасних комп’ютерних 

технологій та представила матеріали,  творчі доробки як фрагменти діяльності шкільної 

бібліотеки  на Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека». Була відмічена за багату та 

змістовну «скарбничку» бібліотечно-бібліографічних занять із застосуванням сучасних 

технологій, цікавих форм роботи, електронних презентацій, які викладені на веб-сайті 

школи (zpschool75.at.ua). 

Разом  з тим, в роботі бібліотеки існують певні недоліки. Не вистачає місця для 

розташування стелажів у книгосховищі для розміщення нових підручників, стелажів в 

бібліотеці та посадочних місць в читальному залі. Не систематично проводяться бесіди та 

бібліотечні уроки по класах. Не задіяні у загальношкільних та класних бібліотечних 

заходах учні старших (10-11) класів. Проводиться недостатня кількість екскурсій до 

шкільної бібліотеки, бажано поширити пропагандистську роботу щодо читання та 

позитивного ставлення до книги як джерела знань. Бібліотека оснащена комп’ютером, але 

читачі не мають широкого доступу в мережу Інтернет. 

З метою якісної організації навчально-виховного процесу у школі та збереження 

бібліотечного фонду школи було перевірено наявність навчальних підручників для учнів 

1-11 класів. В результаті перевірки виявлено, що учні школи (678 дітей та підлітків) 

забезпечені підручниками на 80%. Не має підручника «Німецька мова» для 1 та 2 класів, 

від 15 до 20 не вистачає підручників «Українська мова»  та  «Математика» для 2 і 3 класів 

відповідно. Причиною цього є недопостачання з боку держави. 

У 3-тіх класах у зв’язку зі збільшенням контингенту учнів не вистачає 30% 

підручників. Учні 4-6 класів забезпечені підручниками повністю. Для учнів 7-их класів не 

вистачає  підручників «Німецької мови» та «Біології» (до 40%). 

Учні 9-11 класів в основному забезпечені підручниками за рахунок перерозподілу 

між бібліотеками інших шкіл району. 

 З метою збереження та зміцнення бібліотечного фонду бібліотекарем Стрикало 

В.М. проводяться такі заходи, як перевірка стану підручників у учнів школи, ремонт 

підручників силами учнів-членів клубу любителів бібліотеки (шкільне самоуправління), 

перерозподіл надлишків підручників між шкільними бібліотеками району, тимчасове 

користування підручниками інших бібліотек, залучення батьківського благодійного фонду 

«Астарта» до придбання підручників. 

 

Контрольно-аналітична робота з кадрами 

Згідно з річним планом роботи школи на 2016-2017 навчальний рік та з метою 

визначення рівня викладання, визначення відповідності рівнів навчальних досягнень учнів 

з предмету у відповідні терміни було проведено фронтальний адміністративний контроль 

стану викладання  

Вивчення стану викладання предметів здійснювалося за Програмами фронтального 

контролю. Під час фронтального контролю відвідані уроки вчителів, вивчено стан ведення 

шкільної документації, проведено співбесіду з учителями, оглянуто навчально-методичну 

базу вчителів у частині забезпечення викладання навчального предмету, проведено 

контрольні роботи та зрізи, що надало можливість визначити рівень викладання предметів 
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та рівень навчальних досягнень учнів. Результати контролю оформлені відповідними 

наказами та довідками, доведено до педагогів. 

 Вивчення стану викладання математики в 9 класах показало, що  Мацкуляк 

Ю.В. досконало володіє методикою викладання предмету, застосовує необхідні прийоми 

та методи, спонукає учнів до вивчення основних математичних законів, правил, дій тощо 

та розвитку мислиннєвої діяльності, забезпечує їх освітні потреби на відповідному рівні, 

працює над розвитком пізнавальних процесів та мотиваційної сфери учнів, освітніх 

компетенцій. Вчителю необхідно  покращити роботу з учнями по підготовці до 

предметних олімпіад 

 Вивчення стану викладання    інформатики в 7 класах показало, що вчитель 

Улинець Л.М. досконало володіє сучасними методами та прийомами викладання 

предмету, спонукає учнів до вивчення предмету, забезпечує їх освітні потреби на 

відповідному рівні. Вчитель  має високу теоретичну та      методичну підготовку, 

досконало володіє сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Протягом квітня - травня 2017 року  здійснювалася перевірка стану викладання 

економіки. Перевіркою встановлено, що науковий та методичний рівень викладання 

економіки відповідає сучасним вимогам щодо забезпечення навчально-виховного 

процесу, метою якого є створення умов для інтелектуального, морального і фізичного 

розвитку та саморозвитку учнів. Досягнення зазначеної мети забезпечується виконанням 

низки завдань, таких як: ознайомлення учнів з основами економічної теорії і прикладних 

економічних дисциплін, формування вмінь і навичок приймати обґрунтовані рішення, 

формування у школярів економічного мислення, здійснення професійної орієнтації в 

галузі економічної, правової, підприємницької діяльності та розвиток підприємницьких 

здібностей учнів, проведення соціальної адаптації  до змін, що відбуваються в сучасному 

суспільстві у зв’язку з переходом до ринкових відносин. 

На уроках економіки вчитель Вечерка Н.І. формує економічні компетентності, які 

включають: економічні знання,  економічну свідомість, економічне мислення, економічні 

якості. 

Аналіз відвіданих уроків показав, що Наталія Іванівна добре володіє ефективними 

прийомами і методами реалізації навчально-виховного процесу. Використовує проблемні, 

пошуково-дослідницькі, аналітичні методи навчання. Для більш ефективного засвоєння 

учнями знань використовує структурно-логічні схеми, називає різні джерела інформації, 

вчить аналізувати взаємозв’язки між економічними поняттями, застосовує різноманітні 

види формування та контролю знань: економічні диктанти, бліц-опитування, практичні 

роботи, тести, контрольні та самостійні роботи. 

Аналіз навчальних досягнень учнів за рік та контрольну роботу у ІІ семестрі 

свідчить, що більшість учнів 11 класу засвоїли матеріал на достатньому та високому рівні. 

 К-ть 

учнів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

К.Р. 22    3  2 4 2 8 3   
Р.Б. 22    2 3 2 2 2 4 4 3  
              
 К-сть 

учнів 
Початковий 

рівень 
Середній 

рівень 
Достатній 

рівень 
Високий 

рівень 

К.Р. 22  5 - 22% 14 – 64% 3 – 14% 

Р.Б. 22  7 – 32% 8 – 36% 7- 32% 

У терміни з 01.11.2016 по 30.11.2016 року було проведено фронтальний 

адміністративний контроль стану викладання української мови у 1-9 класах. 

В результаті контролю встановлено, що викладання предмету «Українська мова» в 

1-9 класах школи ведеться згідно з Програмами для початкової та середньої 

загальноосвітньої школи, які затверджені в установленому. 

Професійний рівень вчителів, що викладають українську мову у школі, дає змогу 

забезпечити відповідну якість викладання предмету. 
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  Під час вивчення стану викладання української мови у школі заступником 

директора з навчально-виховної роботи Єрмак Л.Ю. було відвідано 42  уроки 

навчаючого та контролюючого характеру в 1-9 класах. 

Аналіз відвіданих уроків, співбесід з учителями продемонстрував, що при 

організації навчально-виховного процесу вчителі на достатньому рівні реалізують такі 

аспекти як організаційний, дидактично-методичний, психологічний, виховний. Так, слід 

відмітити високий ступінь підготовленості вчителів Корчевої Л.М., Камінської В.А., 

Літвін Г.В., Чердаклієвої Н.В., Некіги Л.М., Черняк О.А., Христової С.В., Чуйко М.В., 

Корнієнко Т.С., Суткової Л.Л., Зибіної О.О., Похілько А.В., Третяк Н.Є. до уроків, 

виконання санітарно-гігієнічних норм на уроках, дотримання дидактичних принципів, 

використання різних форм, засобів і методів навчання, застосування сучасних освітніх 

технологій, достатню організацію і оптимальність пізнавальної діяльності, самостійної 

роботи, індивідуалізацію та диференціацію навчального процесу, інтегрованість 

навчання, відповідний рівень формування основних освітніх компетентностей учнів 1-9 

класів. Уроки мають виховний та естетичний вплив на учнів; сприяють формуванню 

свідомого громадянина України, виховують любов до країни та патріотизм; рівень 

культури праці, організованості, дисциплінованості учнів під час навчально-виховного 

процесу достатній.   

Одним із напрямів роботи вчителів української мови та початкових класів є 

корекційна робота з учнями, що мають особливості розвитку, та тими, що мають низьку 

мотивацію до навчання. Викликає занепокоєння стабільна кількість початкового рівня 

навчальних досягнень з мови учнів 9-Г та 4-А класів, хоча учні і мають невисокий 

навчальний потенціал, але залишається і поле для корекційної діяльності вчителів 

Корнієнко Т.С. та Черняк О.А. 

Під час вивчення стану викладання української мови у початкових класах було 

зверенено увагу на реалізацію рекомендацій, отриманих вчителями під час попереднього 

контролю (травень 2015 року) у зв’язку виявленими проблемами. Контроль показав, що 

вчителі початкових класів використовують індивідуально-диференційний підхід 

фрагментарно, а вчитель 3-А класу Зибіна О.О. в системі, що дає змогу покращити рівень 

організації навчально-виховного процесу на уроках української мови та досягати 

відповідної результативності. Але залишається проблема організації роботи з 

обдарованими та здібними учнями. 

Отже, вивчення стану викладання української мови в 1-9 класах  показало, що 

 вчителі Корчева Л.М., Камінська В.А., Чуйко М.В., Єрмак Л.Ю., Христова С.В, Черняк 

О.А., Некіга Л.М., Чердаклієва Н.В., Літвін Г.В., Корнієнко Т.С., Суткова Л.Л., Зибіна 

О.О., Третяк Н.Є., Похілько А.В. досконало володіють методикою викладання предмету 

як у середній так і в початковій школі, застосовують сучасні освітні інноваційні 

технології, спонукають учнів до глибокого вивчення мови, забезпечують реалізацію 

освітніх потреб учнів 1-9 класів на рівні їх реальних навчальних можливостей, працюють 

над розвитком пізнавальних процесів та творчих здібностей обдарованих учнів, 

організовують корекційну роботу для школярів, що мають у цьому потребу.  

З 01.03.2017 по 24.03.2017 року було проведено адміністративний тематичний 

контроль на уроках математики в початковій школі при вивченні теми «Дії з 

іменованими числами».  

В результаті контролю встановлено, що викладання математики в початковій школі 

ведеться за новими програмами відповідно нового Держстандарту початкової освіти. 

На уроках математики вчителі початкових класів надають перевагу активним та 

інтерактивним формам роботи. На етапі актуалізації опорних знань використовують 

фронтальну форму роботи. Парну та групову форми застосовують для формування в учнів 

комунікативної компетентності під час моделювання життєвих ситуацій. Окремі учні 

отримують індивідуальні завдання творчого характеру.   

Спостерігається суттєве коливання у рівнях навченості, що свідчить про 

необ’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів та про невідповідність рівнів 
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навчальних досягнень рівням навчальних можливостей учнів. Особливе занепокоєння 

викликає велика кількість початкового рівня. 

Залишаються проблеми у самій методиці навчання учнів виконувати дії з 

іменованими числами з боку вчителів та проблеми застосування набутих знань та навичок 

з боку учнів. Це підтверджується не лише результатами контрольного зрізу у всіх класах, 

але спостерігалося і під час ДПА з математики у 4-их класах протягом останніх років. 

Під час фронтального контролю стану в  викладання німецької мови у 1-11 класах 

вивчено стан ведення шкільної документації стосовно предмету, проведено співбесіду з 

вчителями, оглянуто навчально-методичну базу вчителів у частині забезпечення 

викладання німецької мови та організації позакласної роботи з предмету.  

Предмет  викладає 2 педагоги, які мають відповідну фахову освіту та пройшли 

курси перепідготовки для вчителів німецької мови. Професійний рівень вчителів, що 

викладають предмет у школі, дає змогу забезпечити відповідну якість викладання 

предмету. 

 Під час вивчення стану викладання німецької мови у школі заступником 

директора з навчально-виховної роботи Єрмак Л.Ю. було відвідано 19  уроків у 4, 9-тих 

та 11 класах. Таким чином контролем було охоплено випускників всіх трьох ланок 

освіти. 

 В результаті відвідування уроків встановлено, що вчителі німецької мови 

демонструють достатній ступінь науковості. На уроках використовується сучасна 

інформація, елементи нових педагогічних технологій, уроки мають розвиваючий 

характер, учителі забезпечують освітні потреби кожного учня, сприяють розвитку 

пізнавальних та мовленнєвих навичок та вмінь. 

   Результативність навчальної діяльності учнів 4, 9-тих та 11 класів з німецької 

мови аналізувалася за даними кінця минулого року, контрольного зрізу та семестрового 

оцінювання 2015-2016 навчального року. 

 З огляду на Концептуальні орієнтири навчання іноземних мов у середній 

загальноосвітній школі однією із основних компетенцій, яку мають розвивати вчителі 

німецької мови є мовленнєва. Відвідані уроки, самоаналіз педагогічної діяльності 

вчителів, результати співбесіди з педагогами, перевірка календарно-тематичних планів, 

класних журналів та учнівських зошитів свідчать про достатній рівень організації роботи з 

боку вчителів для формування мовленнєвої компетенції учнів 4, 9, 11 класів.  

Отже, вивчення стану викладання німецької мови в школі показало, що  вчителі 

Тилик О.С. та Гордієнко Ю.В. володіють методикою викладання предмету, застосовують 

сучасні освітні технології, спонукають учнів до глибокого вивчення іноземної мови, 

забезпечують реалізацію освітніх потреб учнів 4, 9, 11 класів на рівні їх реальних 

навчальних можливостей, працюють над розвитком пізнавальних процесів та творчих 

здібностей обдарованих учнів, організовують корекційну роботу для школярів, що мають у 

цьому потребу.  

Під час фронтального контролю  виявлено такі проблеми: 

- недоліки у веденні та контролі за учнівськими зошитами з боку вчителів; 

- наявність учнів, що мають початковий рівень навчальних досягнень серед випускників 

базової школи; 

- недоліки в роботі вчителів над формуванням комунікативної компетенції учнів (навички 

письма та говоріння); 

- кабінет німецької мови №21 лише частково відповідає вимогам Типового положення 

про навчальний кабінет іноземної мови.  

Під час фронтального контролю стану викладання фізичної культури в 

початковій школі було відвідано 14 уроків у 1-4 класах, проаналізовано моделі уроків 

фізичної культури, складені вчителями, вивчено питання документального забезпечення 

освітнього процесу, проаналізовано стан ведення шкільної документації,  оглянуто 

навчально-методичну базу у частині забезпечення якісного викладання фізичної культури 

у 1-4 класах школи.  
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  Відвідування уроків фізичної культури та їх аналіз показали, що вчителі 

забезпечують на уроках максимальну зайнятість всіх учнів та продуктивність їх роботи 

(виконання завдань в заданому темпі та з необхідними результатами), дотримуються 

техніки безпеки при виконанні тих чи інших фізичних вправ, підтримують на уроках 

порядок та дисципліну. Також слід відмітити, що учителі вміло розподіляють 

навантаження на учнів згідно їх фізичної підготовки, яку передбачає поділ на «групи 

здоров’я». 

 В результаті контролю виявлено, що вчителі не в системі вчителі працюють над 

розвитком у учнів самоконтролю, взаємоконтролю, що не сприяє розвитку у молодших 

школярів навичок до систематичних занять фізичними вправами та спортом. 

 Під час навчального процесу вчителі застосовують заходи для створення здорових 

та безпечних умов проведення занять, забезпечують виконання діючих правил та 

інструкцій з техніки безпеки, охорони праці та правил дотримання санітарних норм. 

Факти дитячого травматизму на уроках фізкультури за останні 3 роки відсутні.  

Отже, в результаті вивчення стану викладання фізичної культури в початкових 

класах встановлено, що вчителі дотримуються під час проведення уроків таких вимог до 

сучасного уроку фізичної культури: 

 Проте в роботі з фізичного виховання молодших школярів є проблеми і недоліки. 

Спортивний зал не укомплектований спортивним інвентарем для учнів молодшого 

шкільного віку, не вистачає потужностей для щоденних занять учнів початкових класів у 

спортивному залі. Спортивний майданчик занедбаний, не поновлюються стрибкові ями, 

бігові доріжки. У зв’язку з перенавантаженням спортивного залу у зимово-осінній період 

учні початкових класів займаються у залі по 2, а іноді і 3 класи. Потребує удосконалення 

та активізації оздоровчо-виховна робота з сім’ями учнів. 

 З метою визначення рівня викладання української літератури з теми «Розвиток 

комунікативної компетентності учнів старших класів» в 10-11 класах школи з 

04.04.2017  по 30.04.2017 р. було проведено тематичний адміністративний контроль стану 

викладання української літератури як профільного предмета у 10-11 класах. 

  Під час тематичного контролю заступником директора з навчально-виховної 

роботи Єрмак Л.Ю. та членами комісії було відвідано уроки вчителів української 

літератури Черняк О.А. у 10-А та Корчевої Л.М. у 11-А (профільних) класах, здійснено 

заплановані заходи контролю. 

Предмет викладають педагоги Корчева Л.М. та Черняк О.А., які мають відповідну 

фахову освіту та  пройшли курси перепідготовки для вчителів української мови та 

літератури. Професійний рівень вчителів дає змогу забезпечити відповідну якість 

викладання предмету. 

 Аналіз відвіданих уроків, співбесід з учителями продемонстрував, що при 

організації навчально-виховного процесу педагоги Корчева Л.М. та Черняк О.А. на 

високому рівні реалізують такі аспекти як організаційний, дидактично-методичний, 

психологічний, виховний. Відзначається високий ступінь підготовленості вчителів до 

уроків, виконання санітарно-гігієнічних норм на уроках, дотримання дидактичних 

принципів, використання різних форм, засобів і методів навчання, застосування сучасних 

освітніх технологій, достатню організацію і оптимальність пізнавальної діяльності, 

самостійної роботи, індивідуалізацію та диференціацію навчального процесу, 

інтегрованість навчання, відповідний рівень формування комунікативної компетентності 

учнів 10-11 класів. Широкого застосування набули проектна та інформаційно-

комп’ютерна технологія. 

Контроль показав, що всі відзначені аспекти сприяють виконанню учителями 

навчальної програми профільного предмету і забезпечують достатню результативність 

їхньої та учнівської діяльності. 

Ефективна  активізація пізнавальної діяльності спостерігається на всіх уроках. 

Достатньо уваги приділяється використанню наочності, сучасних технічних засобів 

навчання, в тому числі і мультимедійної техніки. 
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  Порівнюючи результативність навчальних досягнень учнів 10-11 класів з 

 української літератури при стартовому контролі із навчальними досягненнями під час 

минулорічного оцінювання та контрольних письмових творів протягом 2016-2017 

навчального року, слід зазначити, що спостерігається стабільність, наявність допустимих 

коливань у рівнях навченості учнів, що свідчить про об’єктивність оцінювання навчальних 

досягнень учнів вчителями та про відповідність рівнів навчальних досягнень рівням 

навчальних можливостей учнів профільної школи. Наявна стабільна кількість початкового 

рівня навчальних досягнень при виконанні тестових робіт,  що складає поле для 

корекційної діяльності вчителів. 

 Отже, вивчення стану викладання української літератури як профільної з теми 

«Формування комунікативної компетентності учнів філологічного профілю» в старшій 

школі показало, що вчителі Корчева Л.М. та Черняк О.А. досконало володіють методикою 

викладання предмету, застосовують сучасні освітні технології, спонукають учнів до 

глибокого вивчення української літератури, забезпечують реалізацію освітніх потреб 

учнів 10-11 класів на рівні їх реальних навчальних можливостей. Стан вивчення предмету 

свідчить про якість і ефективність педагогічної діяльності вчителів як в урочний, так і в 

позаурочний час, що і відповідає їх досвіду роботи та професійній кваліфікації. 

З метою контролю за рівнем сформованості читацьких умінь, встановлення рівня 

сформованості навичок читання вголос у учнів початкової школи у травні було 

проведено відповідний тематичний контроль. В результаті контролю встановлено, що 

перевірка сформованості навички читання вголос здійснюється вчителями початкових 

класів індивідуально в 1-4 класах в процесі поточного і підсумкового контролю (в кінці 

першого і другого семестру - відповідно до існуючих рекомендацій). Перевіряються всі 

якості навички читання вголос: правильність, усвідомленість, темп, виразність. 

«Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів у системі 

початкової загальної освіти». Учні 1-2 класів отримали вербальне оцінювання, учні 3-4 

класів – за 12-бальною системою. Перевірено навички читання у учнів 1-их класів. 

Учні показали відповідний рівень сформованості читацьких умінь та навичок. 

Опитані на уроках учні початкової школи читають правильно, свідомо, виразно, з 

використанням мовленнєвих і позамовних засобів виразності, виражаючи таким чином 

розуміння фактичного змісту і основного смислу твору, самостійно, або з допомогою 

вчителя визначають основну думку та тему твору, однак припускаються 1-2  помилок та 

іноді поспішають.  

В цілому ж зазначається, що переважна більшість учнів початкових класів (близько 

65 %) на достатньому та високому рівні володіють навичкою читання вголос. Виключення 

складають учні 1-Б класу, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Але 

аналіз їх особистісного навчального росту показав, що вони мають успіхи в оволодінні 

навичкою читання вголос. 

Отже, контроль показав, що вчителі початкових класів на належному рівні 

забезпечують розвиток у учнів умінь читання вголос із дотриманням відповідного вікові 

темпу читання, розуміння прочитаного, виразності. 

Здійснено узагальнюючий контроль в 10 класі, контроль щодо підготовки до ЗНО. 

Внутрішкільний контроль в минулому навчальному році показав взаємодію 

адміністрації та педагогічного колективу, зорієнтовану на створення необхідних умов для 

здобуття учнями якісної освіти; створення цілісної системи діагностики стану 

функціонування і динаміки розвитку навчального закладу. 
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Аналіз педагогічної діяльності школи за минулий рік дають можливість вважати, 

що основні задачі школи педагогічним колективом розв’язуються. Керівництво, 

підвищення якості та ефективності внутрішньо-шкільного управління забезпечувалося 

документами планування роботи. Розв’язання проблем та завдань школи дозволило 

шкільному колективу досягти певних результатів. Разом з тим, залишаються проблеми: 

● індивідуально-диференційований підхід в системі компетентнісно-орієнтованого 

підходу в навчально-виховному процесі; 
● корекційна робота з учнями різних рівнів інтелектуальні можливості; 
● психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу; 
● створення інформаційного простору школи; 
● оснащення школи комп’ютерною технікою та мережею Інтернет. 

 

За підсумками аналізу навчально-виховного процесу школи у 2016-2017 

навчальному вважати пріоритетними напрямками в педагогічній діяльності  школи на 

2017-2018 навчальний рік:  
● удосконалення змісту навчально-виховного процесу з реалізації завдань Державних 

освітніх стандартів базової загальної середньої та початкової освіти; 
● впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій навчання і 

виховання, стимулювання ініціативи педагогів у творчій, дослідницькій діяльності, 

спрямованої на оновлення, розвиток і модернізацію навчально-виховного процесу; 
● створення організаційно-педагогічних умов збереження і зміцнення здоров’я 

вихованців та учнів; 
● формування професійної компетентності педагогічних кадрів міста школи щодо 

реалізації завдань Державних освітніх стандартів базової загальної середньої та 

початкової освіти; 

● піднесення виховної функції освітнього процесу, створення організаційно-

педагогічних умов для формування в учнів загальноосвітньої культури і дисципліни, 

моральних принципів, навичок здорового способу життя; 

● реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

удосконалення системи сімейно-родинного виховання на основі регіональних 

традицій;  
● реалізація Концепції нової української школи;  
● створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, дітей з 

інтелектуальними та творчими здібностями, розвиток учнівського самоврядування та 

соціально змістовного лідерського руху;  
● удосконалення соціально-психологічного супроводження навчально-виховного 

процесу школи, розвиток та підтримка актуальних напрямів роботи фахівців 

соціально-психологічної служби, супровід антикризового консультування;  
● забезпечення  освіти для дітей з особливими потребами шляхом створення 

інклюзивних та спеціальних класів;   
● модернізація єдиного інформаційного простору школи, впровадження сучасних форм 

та методів використання інформаційно-комунікативних та хмарних технологій в 

навчально-виховному процесі, здійснення моніторингу результативності цієї 

діяльності. 
 


