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Шановні присутні! 

Нова українська школа – це школа компетентностей ХХІ століття: 

- знання; 

- сучасні уміння; 

- навички; 

- цінності.  

Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу 

виступає сьогодні як фактор оновлення змісту шкільної освіти. Завдання школи 

– навчити жити. 

Компетентнісний підхід змінив акценти роботи вчителів початкової школи 

в організації навчально-виховного процесу. Замість стереотипу дати 

якнайбільше знань зі свого предмета прийшло усвідомлення щодо формування 

засобами свого предмета цінностей, необхідних для вирішення життєвих 

проблем. 

Творчість учня починається з творчості учителя. Стародавня мудрість 

говорить: «Якщо твої плани розраховані на рік – сій хліб, якщо твої плани 

розраховані на десятиріччя – посади дерево, якщо твої плани розраховані на віки 

– навчай дітей». 

Який він – учитель Нової української школи?  Сучасний вчитель початкової 

школи: 

- не просто вчить, а вчить просто;      

- керується в своїй роботі вимогами Державного стандарту про 

Компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний підходи на всіх уроках, 

заняттях; 

- розуміє значення основної навички ХХІ століття – вміння самостійно 

вчитися упродовж всього життя; 

- кожен урок, заняття є для сучасного вчителя міні-проектом, що включає 

«5П»: проблема (компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний 

підходи), план (завдання),  пошук   (практичні дії по виконанню завдань), 

продукт розвинуті компетентності, вмотивована особистість), презентація    

(самоаналіз результатів)  

- глибоко знає теорію і практику компетентнісного, особистісно 

орієнтованого, діяльнісного підходів, вміє це перевести в практичну площину; 

- розуміє що сучасною дидактичною одиницею є не урок, а тема; 

- поєднує в собі такі компетенції: фасилітатора (створювача умов для 

навчання), супервайзера (організатора, менеджера), модератора (партнера), 

коуча (тренера, режисера), тьютора (репетитора); 

- бездоганно знає свої предмети, не боїться сертифікації. 

Освіта віддзеркалює сучасні потреби суспільства в їхній проекції на 

майбутнє, а тому неперервно оновлюється. За роки незалежності в Україні 

відбулися суттєві зміни в системі освіти, найвиразнішим об’єктом яких був її 



зміст. Оновлення змісту освіти на основі єдності особистісно орієнтованого, 

діяльнісного та компетентнісного підходів. 

У 2020/2021 навчальному році методична робота у школі здійснювалась 

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

освіту», Концепції «Нова Українська Школа» та іншими нормативними 

документами, передбаченими чинним законодавством у 2020/2021 навчальному 

році, на досягненнях науки, системою аналітичної, організаційної, 

діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, 

загального культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх 

професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього процесу. 

        У 2020/2021 навчальному році освітня діяльність педагогічного колективу 

школи здійснювалася відповідно до обраної навчальної стратегії, спрямованої на 

особистісно орієнтоване навчання й виховання та формування в учнів здорового 

способу життя, з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними 

кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня 

вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення 

необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх 

здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, 

загальних та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу 

до потреб і можливостей учнів, на реалізацію нових Державних стандартів 

загальної середньої освіти та початкової загальної освіти. 

Як показує практика, учні, які навчаються за програмою НУШ набувають 

необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, 

самоконтролю та самооцінки швидких реакцій, у дітей розвиваються пізнавальні 

процеси – сприйняття, пам'ять , мислення, уява й увага. Хочеться зазначити, що 

матеріал викладений в доступній і зрозумілій формі, завдання заставляють 

думати, проявляти свою уважність та активність на уроках, розвивають творчі 

здібності. 

            Методична робота в школі спрямована на реалізацію методичної 

проблеми закладу «Формування життєвої компетентності самоефективної 

особистості в освітньому просторі Нової української школи». Робота над 

проблемною темою спланована на п’ять років та включає поетапну її реалізацію, 

що висвітлює напрямки діяльності педагогічного колективу по діагностиці, 

теоретичному обґрунтуванню та практичному дослідженню проблеми, 

систематизації, узагальненню та пропагуванню перспективного педагогічного 

досвіду. Питання ефективності роботи щодо реалізації методичної проблеми 

розглядаються на засіданнях шкільних методичних об’єднань, методичної та 

педагогічної рад.  

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив працював на етапі 

теоретичного обґрунтування проблеми, що полягає у науковому обґрунтуванні 

нової методичної проблеми школи, визначення основних педагогічних стратегій 

її реалізації.  

У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання: 

1) здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми; 

2) визначення можливостей роботи з цього питання в межах кожного 

методичного об’єднання; 



3) аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для 

застосування в процесі реалізації проблеми; 

4) визначення рівня роботи з реалізації проблеми; 

5) вивчення та популяризація досвіду творчих педагогів закладу, області, 

України. 

        Пріоритетними напрямками в методичній роботі було визначено: 

- побудову нової гнучкої моделі методичного сервісу, яка б оперативно і 

своєчасно реагувала на потреби суб’єктів педагогічної діяльності;  

- проведення методичних заходів на основі компетентнісного підходу; 

- впровадження інноваційного досвіду методичної діяльності (проєктів, 

елементів інноваційних форм роботи, технологій тощо), оригінальних 

прогресивних ідей з метою застосування у практичну діяльність, забезпечення 

нових якісних результатів; 

- забезпечення науково-методичного супроводу професійного розвитку 

педагогічних працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного 

освітнього простору;  

- утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога 

– «агента змін». 

Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками у 2020/2021 

навчальному році здійснювалася за такими напрямами: 

- підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів 

навчання та виховання; 

- науково-методичного забезпечення організації освітнього процесу в 

умовах реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, оновлених програм; 

- підвищення рівня професійної компетентності педагогів;  

- реалізації програм розвитку освіти; 

- оптимізації виховного простору закладу освіти, формування ціннісних 

орієнтирів; 

- організації навчання в закладі дітей з особливими освітніми потребами; 

- аналізу стану викладання навчальних предметів, результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання, моніторингу рівня навчальних досягнень учнів; 

- підвищення якості й ефективності сучасного уроку; 

- результативність участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з 

навчальних предметів, конкурсах, тощо. 

Адміністрація закладу на належному рівні вирішувала проблему 

забезпечення працівників загально-педагогічною та фаховою інформацією. 

Педагогічні працівники постійно мають безперешкодний доступ до мережі 

Інтернет. 

Якість освітнього процесу школи, його результати певною мірою залежать 

від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної 

майстерності. Методична робота в школі побудована на принципі системності 

колективної та індивідуальної праці вчителів над підвищенням своєї науково-

теоретичної підготовки, професійної майстерності. 

У школі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із 

взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів: методична рада, яка є 

координатором методичної роботи в школі; педагогічна рада, яка визначає 



основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу 

та приймає рішення з основних питань діяльності школи; шкільні методичні 

об’єднання; творчі групи вчителів-предметників із певних проблем. Відповідно 

до наказу в закладі створено 4 методичні об’єднання учителів: учителів 

суспільно-гуманітарного циклу (керівник Лесунова О.М.), учителів природничо- 

математичного циклу (керівник Семенчук Н.В.), початкових класів (керівник 

Васякіна Г.В.), методичне об’єднання  класних керівників (керівник                 

Скрипнік Н.О.). 

Роботу методичних об’єднань було спрямовано на виявлення творчого 

потенціалу,  підвищення методичної грамотності,  фахової майстерності кожного 

вчителя. Аналіз роботи засвідчує, що мети, поставленої на початку навчального 

року, в процесі діяльності методичних об’єднань було досягнуто. 

Упродовж декількох років методична діяльність у школі будується і 

проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної  

діяльності. Проводяться предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні 

удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з 

різних галузей освітнього процесу.          

Координувала методичну роботу методична рада школи, на засіданнях якої 

розглядалися питання щодо впровадження особистісно орієнтованих технологій 

в освітній процес, організації роботи з обдарованими учнями, здійснення 

допрофільної підготовки та профільного навчання здобувачів освіти.  

На початку 2020/2021навчального року методична рада яка працює над 

реалізацією науково-методичної проблеми була створена в складі: Біляєвої О.В., 

Васякіної Г.В., Лесунової О.М., Семенчук Н.В., Скрипнік Н.О., Федюкової Т.В. 

Слід відмітити, що всі засідання методичної ради пройшли на високому рівні: 

змістовними були доповіді, вироблено методичні рекомендації, організовано 

проведення Тижнів педагогічної майстерності.  

Для успішної реалізації методичної роботи визначено мету, поставлені 

завдання, обрано відповідні форми роботи: 

а) інструктивно-методичні наради, заступники директора;  

б) творчі групи вчителів: «Сприяння освіті»; «Інтелект України». 

Систематично проводилася внутрішньошкільна методична робота з питань:  

1) самоосвіти педагогічних працівників;  

2) атестації і творчих звітів педагогів; 

3) курсової перепідготовки;  

4) семінарів-практикумів;  

5) участі у фахових конкурсах;  

6) індивідуальних та групових консультацій для учителів та батьків;  

7) участі у роботі предметних тижнів, методичних нарад;  

8) роботи з підготовки учнів до участі у олімпіадах з базових дисциплін;  

9) поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру освітньої 

роботи; 

10) поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, 

розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів. 

Значна увага приділялася самоосвіті як одній із форм індивідуальної 

методичної роботи. Кожен педагог впродовж навчального року працював над 

власною темою.     



Відповідно до плану підвищення кваліфікації, пройшли курсову 

перепідготовку на базі Дніпровської академії неперервної освіти педагоги: 

Біляєва О.В. та Лесунова О.М.  

Вчителі закладу постійно займаються самоосвітою, особливо беруть участь 

у проходженні онлайн курсів та вебінарів на платформах «На Урок», 

«Всеосвіта», «Prometeus», «EdEra», цифрове видавництво «MCFR», «EdPro» та 

інші. 

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка 

досліджує і розв’язує питання життя навчального закладу, стимулює розвиток 

творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, 

вихователів, керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради 

ми обираємо ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне 

вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, 

забезпечить істотне піднесення якості освітнього процесу. Підвищився рівень 

методичної роботи щодо вирішення проблеми наступності у роботі дошкільної і 

початкової, початкової і основної школи.    

 У 2020/2021 навчальному році в школі навчалось 286 учнів. 

 За критеріями 12 - бальної системи результати такі:    

 високий рівень – 5 учнів – 2,5 % ;      

 початковий рівень – 0 учнів –  0% ;      

 річний якісний показник навчання –  56 учнів – 28,3%;   

 кількість учнів, які оцінюються вербально – 88.   

Показником діяльності школи є робота педагогічного колективу з 

обдарованими учнями. Учні закладу впродовж 2020/2021 навчального року  

залучалися до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, різних конкурсів, турнірів, змагань, виставок, фестивалів, 

акцій. Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечує 

мотивацію у навчанні.   

Традиційно на святі Останнього дзвоника підводяться підсумки роботи 

учнівського та педагогічного колективів за рік, відзначаються учні, переможці 

олімпіад, конкурсів, турнірів різних рівнів. 

У 2020/2021 н.р. кількість дітей у групі продовженого дня становила 30 осіб. 

Усі учні, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, 

дотримувались режиму роботи. Вихованці ГПД максимально були залучені до 

гурткової роботи. Здоров’язберігаючі функції школярів сприяли щоденні 

прогулянки на свіжому повітрі, спортивні години та екскурсії. 

За підсумками 2020/2021 навчального року: 

- 10 учнів  нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у 

навчанні»; 

- 2 випускників 9 класу будуть нагороджені Похвальними грамотами «За 

особливі досягнення  у вивченні  окремих предметів.  

Значно зріс рівень педагогічної майстерності вчителів, робота над 

проблемою активізувала форми методичної підготовки  кожного вчителя, 

підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і 

цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів. Це 

підтверджено результатами атестації. У 2020/2021 навчальному році атестація 

проходила у відповідності з затвердженим Типовим положенням про атестацію 



педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010          

№ 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників» і наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників») і здійснювалась на основі комплексної 

оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної 

діяльності ,відвідування уроків, позакласних заходів, аналізу контрольних робіт.   

У 2020/2021 навчальному році атестовано  - 5 (13%) педагогічних працівників. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013       

№ 1107 «Про організацію заходів щодо впровадження програми «Навчання через 

дію» заклад продовжує участь проєкті «Сприяння освіті» у рамках Меморандуму 

про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та благодійним 

фондом LEGO Foundation (Данія). В освітньому процесі впроваджуються LEGO-

технології. У межах реалізації ЛЕГО-проєкту під керівництвом куратора 

Оришаки Н. Г. виконали роботу із ЛЕГО-конструктора та взяли участь у 

номінації «Казка, що оживає» у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, 

навчання і натхнення «PlayFest 2021». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої короновірусом SARS-

CoV-2», у період з 11 січня по 25 січня, та з 29 березня по 10 травня  2021 року 

було організовано освітній процес з використанням технологій дистанційного 

навчання на період карантину для запобігання розповсюдження захворювання на 

коронавірус COVID-19, вжиті заходи щодо освоєння учнями змісту навчальних 

предметів.  

Розклад занять та робочий час вчителів в дистанційному режимі було 

встановлено у відповідності до розкладу навчальних занять та поточного режиму 

роботи школи. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та зазначення 

тем здійснювалось відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять 

у дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби у зручний для 

вчителя спосіб, з урахуванням того, що навчальні досягнення кожної дитини 

можуть бути доступними лише для її батьків або законних представників.  

Під час освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 

навчання було забезпечено чітке дотримання нормативно-правового 

забезпечення з цього питання. З метою забезпечення організації освітнього 

процесу та виконання освітніх програм використовувалися інструменти онлайн-

спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному 

режимі, веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувалися індивідуальні 

консультації та самостійне опрацьовування навчального матеріалу. Всіх батьків 

здобувачів освіти було проінформовано про особливості освітнього процесу в 

період карантину, були визначені форми зворотного зв’язку (контролю) зі 

здобувачами освіти та їх батьками. Для спілкування в дистанційному навчанні 

використовувались електронна пошта, форуми, чати, відеоконференції, блоги 

тощо. Інструментами, які реалізували взаємодію між учасниками освітнього 

процесу стали платформи Google Classroom, LearningApps, відеоінструменти 



Zoom, Skype, месенджери Viber, Telegram, електронна пошта, підготовка завдань 

на самостійне опрацювання через платформи Kahoot, Quzizz.  

Для підготовки учнів 11 класу до ЗНО-2021 практикувались індивідуальні 

консультації щодо використання матеріалів на веб-ресурсах УЦОЯО, на 

платформах Promethеus, iLearn (школярі). 

Щотижня педагогічні працівники звітували за складеним алгоритмом про 

проведену роботу в умовах дистанційного навчання: вказували вивчені теми, 

кількість проведених індивідуальних консультацій, тестів, кількість учнів, які 

оцінені, засоби організації дистанційного навчання. 

Кожен вчитель-предметник визначився з темами, які будуть допрацьовані у 

вересні 2021/2022 навчального року. У календарному плануванні рекомендовано 

вчителям збільшити кількість годин на повторення навчального матеріалу за 

2020/2021 навчальний рік. 

Кожним педагогічним працівником було вжито заходів щодо виконання 

методичної, організаційно-педагогічної роботи, зокрема розроблення 

індивідуальних планів професійного розвитку, підвищення кваліфікації, 

самоосвіти тощо. 

План методичної роботи за 2020/2021 н.р. виконано. Проте  в  організації  

методичної  роботи   є  ще  низка  невирішених  проблем, зокрема:   

-  не досягнуто рівня   навчальних  досягнень  учнів  відповідно  до  їхніх  

можливостей;            

- недостатня  результативність  участі  учнів  в  конкурсах;     

- відсутність  публікацій  матеріалів  педагогічних  працівників  у  фахових  

виданнях.  

На підставі Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої 

та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 

06.07.2010 № 244-VI, Постанов Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 

«Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладів», від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (зі 

змінами від 15.11.2017 №863, від 21.02.2018 №88), проводилась певна робота, 

яка передбачала створення освітнього середовища з метою реалізації права на 

освіту дітей з особливими потребами за місцем проживання, їх соціалізації та 

інтеграції в суспільство, залучення батьків до участі в освітньому  процесі. 

         Відповідно до рекомендацій обласної ПМПК, ІРЦ та заяв батьків у 

2020/2021 н. р. 6 дітей навчаються в 5 класах з інклюзивною формою навчання, 

педагогічний супровід яких здійснюють вчителі даних класів та 5 асистентів 

вчителя. 

Індивідуальні робочі навчальні плани включають предмети інваріантної 

складової Типового навчального плану для дітей з нозологіями за додатком         

№ 10 (наказ МОН України від 25.06.2018 № 693), додатками № 5 та № 16 (наказ 

МОН України від 12.06.2018 № 627), додатками № 5 та № 7 (наказ МОН України 

від 26.07.2018 № 814). 

Для забезпечення успішності навчання розроблені та погоджені з батьками 

індивідуальні програми розвитку для кожного учня з урахуванням висновків 



психолого-медико-педагогічної консультації та розклад корекційно – 

розвиткових занять, психолого – педагогічний супровід який забезпечує логопед. 

Навчання у класах з інклюзією здійснюється за типовими навчальними планами, 

програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН України для 

загальноосвітніх навчальних закладів. Розклад уроків для дітей з особливими 

освітніми потребами складено з урахуванням індивідуальних особливостей їх 

навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності 

впродовж дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Розроблені 

індивідуальні навчальні плани для дітей з ООП. 

В роботі з дітьми особливими освітніми потребами були враховані  такі 

принципи педагогічної діяльності, які орієнтовані на інтереси сім’ї, а саме: 

1) Визнання того, що сім’я є елементом стабільності в житті дитини, в той 

час як педагоги можуть весь час змінюватися. 

2) Ефективне співробітництво педагогів з батьками та іншими фахівцями. 

3) Регулярний обмін з батьками повною та неупередженою інформацією 

стосовно їхніх дітей. 

4) Розуміння й урахування потреб дітей під час розробки навчальних та 

інших програм. 

5) Розуміння унікальності кожної сім’ї, повага до різних методів навчання 

та виховання дітей, що застосовуються батьками. 

6) Турбота про те, щоб послуги, які надаються родинам, були 

комплексними, скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам 

кожної родини. 

Відповідно до посадових обов’язків, асистент вчителя стимулює розвиток 

соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, 

талантів, обдарувань шляхом їхньої участі у науковій, технічній, художній 

творчості; створює навчально-виховні ситуації оптимізму та впевненості у своїх 

силах і майбутньому. 

Робота по соціальній адаптації та психолого-педагогічний супровід 

проводився на достатньому  рівні з учнем, який навчаються у класі з 

інклюзивним навчанням. Робота асистента вчителя ґрунтується не тільки на 

відвідування уроків учня, але і контроль, співпраця з усіма службами, які 

опікуються учнем, що потребує особливої уваги. 

Консультативна діяльність асистента вчителя ґрунтується на постійному  

спілкуванні з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; 

інформувати  вчителя класу та батьків про досягнення учня. 

Педагогічна документація вчителями асистента вчителя ведеться 

своєчасно, всі завчасно роблять записи. Приділяється увага роботі з батьками 

учня, який перебуває на інклюзивному  навчанні: проводяться консультації для 

батьків, але  на середньому рівні. Стан та результативність інклюзивного 

навчання розглядались як на нарадах при директорові, педрадах, так і 

узагальнювались наказами по школі. 

За результатами дослідження можна зробити висновки, що загалом у 

інклюзивних  класах створені необхідні умови для дітей з особливостями 

психофізичного розвитку. Про це свідчать відповіді більшості класних 

керівників, асистентів учителів і батьків, які мають дітей з ООП. 

Педагогічний колектив школи упродовж 2020/2021 навчального року 



проводив цілеспрямовану роботу для розвитку в учнів інтересу до знань 

формування творчої особистості; використанню інформаційних технологій, 

методу проектів, моделювання педагогічних ситуацій; вихованню компетентної 

особистості учня для життя в інформаційному суспільстві; поєднанню всіх видів 

діяльності учнів та вчителів для розвитку спільної творчості; формуванню в 

учнів стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань про 

здоровий спосіб життя та системи підтримки здоров’я; організації самоосвітньої 

діяльності, науково-дослідницької роботи вчителів; впровадженню принципу 

органічного взаємозв’язку навчання та розвитку обдарованих дітей. 

Пріоритетним напрямком виховної роботи в школі є забезпечення 

національно-патріотичного та духовного розвитку учнів, формування всебічно 

розвиненої, високоосвіченої особистості, виховання громадянина-патріота з 

високим рівнем національної гідності та свідомості, політичної культури та 

громадянської активності. 

В впродовж 2020/2021 у закладі було проведено: тиждень Захисника 

України, місячник національно-патріотичного виховання, Тиждень Героїв 

Небесної Сотні, тематичні виховні години в класах, конкурс стіннівок «Герої –

захисники України», загальношкільна акція «Привітай зі святом воїна АТО», 

флешмоб «Україна – єдина», конкурс стіннівок «Герої української революції», 

Уроки мужності «Герої завжди з нами».  

У закладі були проведенні такі виховні заходи, як квест «Я люблю свою 

країну, яка зветься Україна»; пізнавальна година «Козацькі забави»; конкурси, 

виховні години «Козацькій славі жити у віках»; заходи присвячені «Дню пам’яті 

жертв голодомору і політичних репресій»: перегляд документального фільму, 

виховна година «Прости нас, пам'яте, прости»; заходи присвячені «Дню 

Збройних сил України»: урок мужності «Героїзм українських волонтерів», акція 

«Оберіг українському війську»; виховні години до Дня Матері.  

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в школі 

проводиться систематична робота по прищепленню любові до рідного краю, її 

захисників, проходить постійно діюча акція збору засобів гігієни та продуктів 

для воїнів АТО, які передавалися з волонтерами у військову частину. 

Для сприяння задоволенню естетичних та культурних потреб особистості 

учні школи на уроках історії та виховних годинах знайомляться з невичерпним 

джерелом українських традицій. В 1-11 класах до свята Святого Миколая, 

Різдвяних та новорічних свят пройшли вечорниці, новорічні ігри, конкурс 

«Новорічна іграшка власноруч», в організації яких приймало активну участь 

шкільне самоврядування. 

Органом самоврядування в закладі є Учнівська рада, яка обирається щорічно 

на загальних зборах. До її складу входять 4 комісій: «Дисципліни і порядку», 

«Здоров’я», «Дозвілля» та прес-центр. Усі комісії діють за чітко визначеними 

напрямами діяльності і мають конкретні завдання, спрямовані на досягнення 

спільної мети і перегукуються з положеннями Програми «Основні орієнтири 

виховання». Учнівська рада є активним організатором і учасником багатьох 

позашкільних заходів. Модель учнівського самоврядування нашого закладу має 

цілеспрямовану, конкретну, систематичну і прогнозовану за наслідками 

діяльності мету – виховувати в учнів активну життєву позицію.  Робота 



шкільного самоврядування дає можливість кожному учневі знайти саме свою 

справу, яка йому ближча за інтересами, здібностями, нахилами. 

Впродовж 2020/2021 н.р. у 5-11 класах проводились індивідуальні бесіди з 

батьками, учнями. Впродовж навчального року, анкетування «Як я вибираю 

друга?», «Я і школа», «Моя родина», бесіди з дітьми про цінність життя та 

стосовно професійної орієнтації, класними керівниками. 

Успішність виховного процесу залежить від того, як складаються відносини 

між педагогами, учнями і батьками. Батьки і педагоги - вихователі одних і тих 

же дітей, і результат виховання може бути успішним тоді, коли вчителі та батьки 

стануть союзниками й однодумцями. 

Складено план роботи школи на 2020/2021 н.р. по попередженню та 

профілактиці скоєння злочинів і правопорушень, відповідно до якого 

проводились такі заходи: правовий тиждень (грудень 2020 року, 1-11 класи); 

офлайн та онлайн тематичні виховні годин. На початку грудня відбувся 

традиційний тиждень права в рамках якого були проведено Всеукраїнський урок 

«Права дитини» (1-11 класи); онлайн вебінар «Протидія домашньому 

насильству»; інтерактивні виховні заходи «Не допустимо булінг в нашому 

колективі», «Свої права відстоюй, а обов'язки виконуй»; вікторина «Чи знаєш ти 

Конституцію?» (9-11 класи); дискусія «Права і обов'язки неповнолітніх» (9-10-ті 

класи); тематичні години спілкування: «Захист прав дітей у нашій державі», 

«Конвенція прав дитини. Знай свої права!», дискусія «Види насильства, як 

уникнути насильства?», «Захист від недбалого ставлення, жорстокості, 

експлуатації», «Чому я такий?»; практична робота «Працевлаштування 

неповнолітніх» (9 клас); виставка книжок «Права і закони у твоєму житті»; гра-

мандрівка «Абетка ввічливості», година спілкування «Питання гендерна рівність 

– не просто модний тренд», «Толерантність – одна з найважливіших чеснот 

людини». 

З метою формування ціннісного ставлення до природи учнями початкової 

школи проводилася вікторина – гра «Що я покладу в рюкзак для подорожі», 

«Екологічна стежка в різні пори року», з метою спостереження за сезонними 

змінами у природі; гра «Чисте джерело», ранкове коло «Знай, люби, бережи», 

виставка робіт «Фарби осені», ранкове коло «Краса природи у творах 

образотворчого мистецтва», до Дня довкілля виховна година «Ми за чисте 

довкілля», а також екологічна акція «Встанови годівничку». 

Заради сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я у 

школі проводилися заходи: Всеукраїнський олімпійський урок до Дня фізичної 

культури та спорту (вересень 2020 року, 1-11 класи); заходи щодо профілактики 

від COVID – 19 «Убережи себе від хвороб», година спілкування «Як я дбаю про 

своє здоров'я», бесіди щодо безпеки життєдіяльності; бесіда «Безпечна дорога до 

школи» в рамках місячника дорожнього руху «Увага! Діти на дорогах!»; 

конкурси малюнків: «Техніка безпеки – очима дітей», «Від рідного порога 

безпечна дорога», «Дорожня абетка», «Здоровий спосіб життя», «Малий сірник 

– велика біда».  

До Дня безпеки в Інтернеті проводилися виховні бесіди та практикуми щодо 

безпеки в Інтернеті під час дистанційного навчання, раціональності 

розподілення роботи в цей період. Обговорювалися особливості дотримання 

обмежень задля запобігання поширенню гострої распіраторної хвороби COVID 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE


– 19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2, правил особистого захисту та 

гігієни в умовах карантину. Адміністрацією, класними керівниками, вчителями 

школи своєчасно приймаються відповідні рішення щодо запобігання шкідливих 

звичок, дитячої бездоглядності, посилення значення сім'ї. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики 

травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу в закладі освіти 

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

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

улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

освітнього процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують 

роботу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем 

адміністрації школи. З працівниками закладу освіти постійно проводяться 

відповідні інструктажі з охорони праці, які фіксуються в журналах реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці. Інструктажі з безпеки життєдіяльності 

проводяться з учнями закладу.  

Класні керівники ведуть журнали реєстрації інструктажів з питань безпеки 

життєдіяльності, в яких фіксують проведення вступного, первинного та цільових 

інструктажів; починаючи з 9-го класу учні розписуються в журналі інструктажів. 

Кожна класна кімната, кабінет, спортивна заламає необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності.  

Впродовж року класними керівниками проводились бесіди з питань 

попередження травматизму серед учнів, були проаналізовані випадки 

побутового травматизму, питання травмування розглянуто на нарадах при 

директорові та на засіданнях педагогічної ради. Було проведено тижні безпеки 

життєдіяльності та безпеки дорожнього руху, школа брала активну участь у 

Всеукраїнському рейді «Увага! Діти на дорозі». Упродовж навчального року 

додатково проводилися бесіди з попередження дитячого травматизму 

напередодні осінніх, зимових, весняних і літніх канікул, поточні бесіди і 

повідомлення про нещасні випадки, проводилися інструктажі з безпеки 

життєдіяльності і охорони праці під час проведення екскурсій, відвідування 

театрів, участі у спортивних заходах. Напередодні літніх канікул з учнями 

проведені первинні інструктажі з питань запобігання дитячому травматизму. 

Серед учнів та їх батьків проведено також роз’яснювальну роботу щодо 

обмеження часу перебування на сонці, шляхів запобігання сонячних та теплових 

ударів, дотримання правил поведінки на воді, забезпечення необхідного для 

здоров’я дитини водного балансу тощо. 

Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці 

безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах 

надзвичайної ситуації і дотримуються їх. Приміщення школи повністю 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння. По всій школі розміщені 

плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Для попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовій період перевіряється температурний 

режим, дотримується енергозберігаючий режим роботи школи, перед зимовим 

сезоном перевіряється система опалення, постійно ведеться очистка від снігу 

території школи, попередження травм при падінні (посипається сумішшю від 

льодяної корки). Усі кабінети, приміщення школи забезпечують оптимальні 

умови для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. 



Навчальні кабінетів початкових класів, фізики, біології, інформатики, 

спортивна зала обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства 

та освітньої програми.  

Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та 

успішного навчання дітей. Школа, в якій дитина проводить більшу частину свого 

часу, має дбати про забезпечення умов для якісного і здорового харчування, а 

також формувати в учнів стійкі навички здорового харчування. Завдання нашої 

школи – не лише створити належні умови для харчування, а й докласти зусиль, 

щоб дітям хотілося харчуватися у шкільній їдальні. Щоб створити у закладі 

умови для здорового, якісного харчування, адміністрація школи постійно 

контролює належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні, 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог, щоденний контроль за якістю 

продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів 

реалізації і технології виготовлення страв. 

У школі створені умови для здорового та якісного харчування: належний 

матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні; дотримання санітарно-

гігієнічних вимог приміщень для приготування їжі та їдальні; столи, стільці, 

місця для видачі готових страв є чистими та регулярно миються. 

Для реалізації умов здорового харчування в школі організований зручний 

режим харчування для всіх учнів школи, враховуючи кількість учнів, пропускну 

можливість їдальні та інші умови закладу, регулярно проводиться моніторинг 

стану справ у їдальні. Проводиться регулярний моніторинг асортименту буфету. 

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», з метою вдосконалення роботи з 

забезпечення соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх 

захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх 

розвитку в школі проводилась робота щодо створення сприятливих умов для 

розвитку дитини, налагодження зв’язків і партнерських відносин між сім’єю та 

школою. Робота з даного напрямку здійснювалась відповідно до річного плану 

роботи школи, плану виховної роботи, з організації соціального захисту дітей 

пільгових категорій. На початку навчального року було підготовлено банк даних 

соціально незахищених категорій дітей, який у ході освітнього процесу 

змінюється та поновлюється в залежності від кількісного складу учнів кожної 

визначеної категорії.  

Постійно оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця робота 

проводилася на підставі відповідних документів класними керівниками. Діти 

пільгових категорій відвідували гуртки та секції, брали активну участь в житті 

школи: в шкільних та класних виховних заходах, конкурсах, вікторинах, 

спортивних змаганнях. Найактивніші з них внесені до банку даних «Обдаровані 

учні». Складені соціальні паспорти учнів пільгових категорій. 

Основи взаємодії педагогів з батьками сформульовані В. Сухомлинським: 

«Якомога менше викликів до школи батьків для моральних нотацій дітям, для 

лякання дітей батьківською «сильною рукою», для попередження про небезпеку, 

«якщо й далі так буде продовжуватись», - і якомога більше такого спілкування 

дітей з батьками, що приносить радість матерям і батькам. Усе, що в дитини в 

голові, душі, у зошиті, щоденнику, - усе це ми повинні розглядати з погляду 



взаємин дітей і батьків, і зовсім неприпустимо, щоб дитина приносила матері та 

батьку одні засмучення - це виродливе виховання». 

Тільки в поєднанні спільних зусиль адміністрації закладу, учнів, педагогів, 

батьків та громадян можливо досягнути очікуваних результатів.  

Для учнів: оволодіння освітніми компетенціями на рівні Державних 

стандартів; формування інформативних і нормативних, інтелектуальних і 

комунікативних компетенцій; створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах 

шкільної діяльності; формування правової та громадянської свідомості; 

підвищення показників фізичного, психологічного стану здоров’я.  

Для вчителів: підвищення рівня професійної компетентності педагогів; 

створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення 

професійної діяльності; поліпшення матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу.  

Для адміністрації: активізація діяльності всіх структур школи; 

впровадження ефективного управління; покращення статусу й  іміджу школи.  

Для батьків: встановлення партнерських відносин між родинами учнів та 

педагогічними працівниками; створення умов для задоволення потреб щодо 

отримання якісної освіти дітьми; збереження та зміцнення здоров’я дітей.  

Для громадськості: створення позитивного іміджу школи у соціумі; 

підвищення конкурентоспроможності серед закладів освіти міста; збільшення 

уваги до вирішення проблем навчання і виховання. 

Сподіваюсь, що використання запропонованих пріоритетних заходів 

сприятимуть розвитку компетентностей учнів, покращенню якості освіти; 

вмотивованості педагогічних працівників та розвитку нашої школи як сучасного 

закладу освіти.          

Переконана, що спільними зусиллями наша школа буде набувати нових 

барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості 

сьогоднішньої роботи. Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну працю. 

Сподіваюся, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить 

успішну практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашою 

школою. Бажаю усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих 

здобутків, миру й злагоди в державі. 

Хочу висловити щиру подяку усім освітянам за повсякденну наполегливу 

роботу, відданість обраній справі, уміння успішно реалізувати всі плани та 

починання. 

      

 


