
Звіт 

про роботу Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 за 2016-2017 н.р. 

та завдання на 2017-2018 н.р. 

 

                       У 2016-2017 н.р. педколектив школи працював відповідно до Статуту школи, 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

виконував нормативні та директивні документи МОН України, обласного департаменту 

освіти, відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

                        Значна увага в роботі була зосереджена на виконання завдань науково-

методичної проблеми школи «Педагогіка співробітництва як умова стимулювання 

позитивної мотивації школярів під час навчання та формування ціннісних орієнтацій 

учнів», виховання в молодого покоління почуття патріотизму, формування активної 

громадянської позиції. 

                         У початкових класах значну увагу приділялось розвитку природних 

здібностей дітей до навчання, намагання пов’язати їх з практичним застосуванням. 

Вчителі піклувались про те, щоб навчання дітей, як процес пізнання себе і світу, було 

приємним, цікавим і корисним. Важливе значення надавалось питанню вироблення 

свідомого, правильного, виразного і швидкого читання, розвитку зв’язного мовлення, 

логічного мислення школярів, викладанню і рівню навчальних досягнень учнів з читання, 

української мови, англійської мови, математики; дотриманню загальних вимог щодо 

ведення і перевірки зошитів. 

                         Учні 1-4-их, 5-А, 6-Б, 7-А, 8-Б,  9-А класів поглиблено вивчали англійську 

мову;  10 класу – поглиблено математику. 

                          Учні 5-Б, 6-А, 7-Б, 8-А, 9-Б класів навчались за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням двох іноземних мов 

(англійської і німецької). 

                          Учні 10-го класу – у фізико-математичному класі. 

                          Учні 11 класу – у класі з двома профілями: а)  фізико-математичним; 

                                                                                                     б) з вивченням двох іноземних  

                                                                                                          мов 

 

                          Навчально-виховний процес здійснювали 58 вчителів, з них мають: 

- вищу освіту – 55 вчителів (94,8%) 

- кваліфікаційні категорії: 

«спеціаліст вищої категорії» -35 (60%) 

«спеціаліст першої категорії» -7 (12%) 

«спеціаліст другої категорії» - 6 (10%) 

 

- педагогічне звання: 

«вчитель-методист» -1 (1,7%) 

«старший учитель» -24 (41,4%) 

 

- педагогічний стаж: 

до 3 –ьох років – 4 вчителі 

3-10 років -11 вчителів 

10-20 років -14 вчителів 

Більше 20 років -29 вчителів 

            Працювали 4 групи продовженого дня, які відвідували 120 учнів. 

            Навчальний рік закінчили 456 учні (191 – 1-4 класи, 265 -5-11класи). 

            Навчальні досягнення учнів оцінювались у 2-11-их класах. 

            У 2-4-их класах навчалось 145 учнів, з них на: 



 10-12 балів -65 уч. (45%) 

             7-9 балів   -  54 уч. (38%) 

  4-6 балів і більше -26 уч. (17%) 

 Результативність знань учнів -100% 

 Якість знань учнів -83% 

 

            Навчальний рік закінчили 265 учнів 5-11 класів, з них на: 

10-12 балів -70 учнів (26%) 

7-9 балів і більше -94 учні (35,5%) 

4-6 балів і більше - 95 учнів (36%) 

2-3 бали і більше -5 учні (1,9%) 

Результативність знань учнів -99,7% 

Якість знань учнів -87,2% 

      4 випускників 9-их класів (із 47 за  списком) отримали свідоцтва з відзнакою; 

      З особливою гордістю хочеться згадати цьогорічних випускників 11-их класів, 

які підтвердили свої знання здавши ДПА (ЗНО) з української мови, математики та 

історії на високі бали. 

      2 випускників 11-их класів (із 25 за списком) нагороджені золотими медалями 

«За високі досягнення у навчанні»; 

      1 випускниця – срібною медалю «За досягнення у навчанні»; 

1      16 випускників 11-их класів – Похвальними грамотами «За особливі успіхи у 

вивченні окремих предметів». 

       Значна увага приділялась роботі із здібними учнями. 

                У ІІ –му етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін брали 

участь 108 учнів , які вибороли 52 призове місце і нагороджені дипломами: 

І ступеня – 18 учнів; 

ІІ ступеня -17 учнів; 

ІІІ ступеня -17 учнів. 

       2 учнів стали призерами у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з: 

            Образотворчого мистецтва(Романишин Христина),  

            хімії (Горохівська Андріана). 

       29 учнів 3-11 класів брали участь у ІІ-у етапі Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П.Яцика, вибороли 15 призових місць, а саме: 

І місце – 5 учнів; 

ІІ місце – 5 учнів; 

ІІІ місце-  5 учнів. 

        14 учнів зайняли призові місця у ІІ-му етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка. 

                Учні школи приймають участь та виграють  призи та нагороди у 

Всеукраїнських конкурсах з різних предметів: «Соняшник»(укр. мова) -65 учнів  

5-11 класів,  «Колосок»(природничі науки) -63 учні 2-4 класів, «Пазл»( англ..мова) 

            35учнів, «Олімпус»(англ.. мова) -42 учні, «Лелека»(історія)- 12 учнів. 

                Вже стало традицією у школі проводити предметні тижні впродовж яких 

цікаву і змістовну  роботу проводили вчителі української мови та літератури, 

зарубіжної літератури, математики, фізики, іноземних мов, історії, хімії, біології, 

географії, музики, фізкультури, обслуговуючої праці, образотворчого мистецтва та 

психологічної служби школи 

                    Заслуговують на увагу, тематичні виставки робіт учнів  гуртків «Умілі   

ручки» та «Джерельце» у початкових класах: «Все земля запорошила, запушила, замела», 

«Весна вабить квіточками, хороводить з діточками», вироби учнів 5-9-их класів, 

виготовлені на уроках обслуговуючої праці, трудового навчання; виставки малюнків, 



газет, приурочені державним та релігійним святам, визначним датам календарного року, 

порам року та ін. 

                     Протягом року учні початкових класів працювали над проектом «Мати – 

берегиня роду». 

                 У 2016-2017 н.р. видано такі накази: 

Про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з:  

- зарубіжної літератури у 5-11 класах; 

- англійської  мови у 1-4 класах; 

- української мови у 5-11-их класах; 

-  української мови у початкових класах; 

- природознавства у 5-их класах; 

- основ здоров’я у початкових та 5-9-их класах ; 

- економіки; 

- астрономії; 

- інформатики; 

- музичного мистецтва; 

- читання у початкових класах; 

- Про перевірку зошитів у молодших школярів; 

- Про закінчення I семестру; 

- Про перевірку ведення учнівських щоденників  у 1-9 класах; 

- захисту Вітчизни; 

- Про участь учнів у шкільних олімпіадах з навчальних дисциплін; 

- Про участь учнів у ІІ-у етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін; 

- Про підготовку проведення Дня цивільного захисту; 

- Про підсумки проведення Дня цивільного захисту у 2016-2017 н.р. та завдання на 

2017-2018 н.р.; 

- Про виконання програм на кінець II семестру.  

- Про стан роботи факультативів. 

-  Про стан ведення методичної роботи.  

 

              На засіданнях педагогічних рад розглянуто такі питання: 

- Звіт директора школи про роботу у 2015-2016 н.р. та завдання на 2016-2017 н.р. 

(спільно з радою школи); 

- Обговорення плану роботи школи на 2016-2017 н.р.; 

- Ознайомлення з документами МОН, МОН України щодо ведення класного 

журналу в загальноосвітньому навчальному закладі, інструктивно-методичних 

рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2016-2017 н.р, оцінювання 

навчальних досягнень школярів; 

- Про дотримання єдиного мовного режиму та єдиної структури діагностичних 

робіт; 

- Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2016-

2017 н.р., оцінювання навчальних досягнень школярів; 

- Про затвердження списку учнів, що вивчають предмет ЗВ;  

- Про оцінювання учнів 2-го та 5-их класів; 

- Про підвищення якості роботи педагогічного колективу, щодо техніки безпеки під 

час навчально-виховного процесу та профілактики травматизму; 

- Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог  у школі; 

- Про претендентів на нагородження Золотою, Срібною медалями; 

- Роль учнівського самоврядування щодо розвитку життєвої компетентності учня, 

- Про участь учнів школи у ІІ-му етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

дисциплін; 

- Сучасний урок- традиційні та інноваційні підходи; 



- Про державну підсумкову атестацію у 9-их, 11-их класах. 

- Про вибір предметів на ДПА; 

- Про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з: 

Української мови мови у 5-11 класах; 

Української мови  у початкових класах; 

- Про звільнення випускників школи від ДПА. 

- Про випуск учнів 9-их, 11-их класів зі школи та їх нагородження; 

- Про перевід учнів 1-8-их класів, 10-их класів у наступні класи; 

- Про нагородження учнів 2-8-их класів, 10-их класів Похвальним листом «За високі 

досягнення у навчанні» та ін.. 

- Ознайомлення педагогічних працівників з директивними і нормативними 

документами щодо завершення навчального року, виставлення оцінок, перевід, 

випуск та нагородження учнів, проведення ДПА; 

- Про навчально-виробничу практику та навчальні екскурсії; 

- Про виконання ухвал педрад та ін.. 

                  На належному рівні проводили роботу шкільні методоб’днання вчителів: 

- Початкових класів (керівник Гетун Л.П.); 

- Української мови та літератури, зарубіжної літератури (керівник Кріль Г.М.); 

- Історії, правознавства (керівник Швидків Н.С.); 

- Біології, хімії, географії (керівник Мужанов І.П.); 

- Іноземних мов (керівник Медловська О.А.); 

- Фізкультури (керівник Мужанова Н.С.); 

- Математики, фізики, інформатики ( керівник Гренчишин С.І.); 

- Класних керівників (керівник Війтик Н.Я.) 

                    Проведено: 

- Психолого-педагогічні консиліуми: 

«Динаміка адаптації першокласників»; 

«Адаптація учнів 5-их класів до навчання у базовій школі»: 

Науково-практична конференція: «Навчання і виховання успіхом» 

Психолого-педагогічний семінар «Причини появи труднощів у навчанні та шляхи 

їх подолання. Шляхи оптимізації навчального навантаження учнів». 

             Атестувались 12 вчителів, з них: 

2 – відповідають займаній посаді раніше встановленій кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню 

«Старший учитель»; 

2 – відповідає займаній посаді та  раніше встановленій кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст першої категорії»; 

2  - присвоєно педагогічне звання «Старший учитель»; 

1 -  присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» ; 

4 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 

1 – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»; 

                          15 вчителів підвищували свій фаховий рівень на курсах у Тернопільському 

обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти. 

                          Протягом навчального року адміністрація контролювала: 

- створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку школярів; 

- дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації навчально-виховного 

процесу; 

- організацію гарячого харчування учнів; 

- виконання програм з навчальних дисциплін; 

- правильність ведення шкільної документації; 

- облік дітей шкільного віку в мікрорайоні школи; 

- забезпечення учнів підручниками; 



- забезпечення  належного рівня викладання предметів; 

- профільне навчання школярів; 

- поглиблене вивчення англійської мови, математики; 

- роботу із здібними та обдарованими дітьми; 

- співпрацю вчителів і учнів на уроках та в позакласній роботі; 

- використання на уроках тестових завдань; 

- впровадження Державного стандарту повної  загальної середньої освіти; 

- продовження впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти; 

- підвищення рівня оволодіння педагогічними працівниками навичками роботи з 

комп’ютерною технікою та використання ІКТ у навчально-виховному процесі; 

- використання інноваційних технологій; 

- об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів; 

- позакласну роботу з навчальних предметів; 

- застосування індивідуального та диференційованого підходу у роботі з учнями, 

вчителями школи, тощо. 

 

 

      Вчителі початкових класів  працювали згідно річного плану школи над єдиною  

методичною проблемою, а також особливу увагу було звернено на тему «Особистісно 

– зорієнтований урок у школі І ступеня в умовах оновлення змісту і форм організації 

навчально-виховного процесу». 

   У минулому навчальному році регулярно проводились засідання 

методоб’єднання вчителів початкових класів, проведено 2 відкритих уроки  

(вч.Гетун Л.П. з літературного читання в 3-Б кл., Дідух М.П. з української мови 

в 4-А класі ). 

      Підготовлено і проведено Тиждень початкових класів з активним 

залученням батьків. 

      Учні початкових класів постійно залучались до конкурсів, які проводились у 

школі та районі. Свято «Канікули в Бережанському замку» . 

        Учні 1-4 класів навчались за новим Державним стандартом, вчителі 

працювали за новою навчальною програмою. Навчальні досягнення учнів, 

починаючи з ІІ семестру у 2-му класі оцінювались у бальній системі , 

відповідно до ухвали педагогічної ради. 

 

   

 

            В основу навчально-виховного процесу школи покладена виховна 

проблема : «Виховання засобами перспективних виховних технологій освіченого, 

свідомого громадянина, носія духовного надбання народу та учасника єдиного 

європейського простору». Виховна робота школи має чітку систему і спрямована на 

реалізацію основних нормативно-правових документів, зокрема  Закону України «Про 

загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенції про права дитини»,  

«Концепції громадянського виховання», «Національної доктрини розвитку освіти», 

«Декларації прав дитини», «Концепції національно-патріотичного виховання»,  наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким 

затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України».   

Для реалізації  завдань з даної проблеми у школі розроблений план виховної 

роботи навчального закладу , який був затверджений на засіданнях методичних об’єднань 

класних керівників. Цей план охоплює всі напрямки виховання:  



 Виховання громадянської свідомості , формування активної життєвої 

позиції. 

 Виховання правової культури та профілактика правопорушень. 

 Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя. 

Соціально - психологічна підтримка учнів та вихованців. 

 Національно-патріотичне виховання. 

 Екологічне  виховання. 

 Моральне виховання. 

 Родинне виховання. 

 Художньо-естетичне виховання. 

 Розвиток творчих здібностей учнів, 

які включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, 

міські  та обласні  заходи. 

Планування виховної роботи школи  здійснюється відповідно до методичних 

рекомендацій з питань організації  виховної роботи у навчальних закладах. 

               Розпочали навчальний рік активною участю у заходах, які проводились у 

місті на відзначення Дня Державного прапора України, Дня незалежності. 1 вересня в 

школі проведено свято Першого дзвоника і  єдиний урок на тему « Від проголошення 

незалежності до нової України» ( до 25 річчя незалежності України ), метою якого було 

виховання в учнів патріотичних почуттів та гордості за те що вони є громадянами 

незалежної держави-України.  

Щороку в багатьох країнах світу проходить Хода Миру, учасники якої висловлюють 

безумовну підтримку Організації Об'єднаних Націй у її роботі, спрямованій на мир у 

всьому світі. Для України цей день особливий. Учні 1-11 класів нашої школи разом з 

класними керівниками, вихователями взяли участь у конкурсі малюнка на асфальті «Ми за 

мир на планеті Земля…» до Дня миру, учнівським самоврядуванням підготовлено 

патріотичний  флеш-моб  «Мирне небо України », класними керівниками проведено  

Всеукраїнський урок миру. З метою утвердження патріотизму, моральності та 

загальнолюдських життєвих принципів у дитячому середовищі в школі  було проведено 

загальноміське патріотично-спортивне свято «Нумо, хлопці», сходження на горі Лисоня з 

нагоди 100-річчя , де наші юнаки вибороли друге місце серед шкіл міста . 

З метою залучення учнів до активних форм роботи, що передбачають самостійну 

або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду; сприяють 

формуванню національної свідомості, критичного мислення, ініціативності, творчого 

підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки, створено волонтерський загін 

«Довіра».  Девіз - "Любити і допомагати". Учня , батьки та вчителі школи взяли участь у 

таких акціях: Всеукраїнська акція   «Дай руку, першокласнику», « Поспішайте робити 

добро» , присвячена  Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана, « Запали 

вогонь Лисоні »   «Запали свічку пам’яті», «Дитинство від Святого Миколая» «Замість 

ялинки – зимовий букет», «Корок життя», «Лист пораненому», «Намалюй солдату АТО», 

« Солдатам АТО ». Силами школи було відправлено допомогу солдатам на Схід України, 

де проходить службу вчитель школи Легкий Ростислав. 

У 2016-2017 навчальному році проведено та обговорено такі відкриті форми 

виховної діяльності: учнями 11 класу  проведено свято «Нагорода за працю вчителям…» 

до Дня працівників освіти (Кріль Г.М.), загальношкільне свято «Осінь в гості завітала» де 

представили чудові композиції осінньої пори всі учні школи, до Дня української 



писемності вчителями української мови проведено урочисту лінійку «Мово моя калинова, 

диво барвінкове» та конкурс читців «Мужай, прекрасна наша мово», Мужанова Н.С. 

провела урок мужності і милосердя «Пам’ятаємо про загиблих, турбуємось про живих» до 

святкування дня Гідності та Свободи, свято Андріївські вечорниці (8-Б клас Солтисюк Н. 

В.), свято «По Вкраїні з краю в край, ходить святий Миколай» ( 5-Б клас Якимчик Н.Я.), 

Реквієм пам’яті «Крути: пам`ять, слава, звитяга» *(8-А клас Пиж М.С.), захід «Ми чуємо 

тебе, Кобзарю, крізь століття.» ( 7-А клас Війтик Н.Я.), мовно-літературний конкурс 

«Тобі, Тарасе, шану складаємо!» та інші. Величним дійством міського значення стало 

святкування Різдва. Учні школи взяли участь у святі Зими, а учні 8-А,Б класів (класні 

керівники Паньків Ж.З. , Солтисюк Н.В.) підготували вертеп. На завершення в школі 

проведено свято «Прощання з колядою». 

Великого значення у школі надається й естетичному вихованню, виявленню 

мистецьки обдарованих дітей. Протягом року учні школи були активними учасниками 

міських та обласних конкурсів: фестиваль-конкурс патріотичної поезії, прози,живопису, 

графіки та фотографії «Свята Покрова»- гран-прі,  фестиваль-конкурс духовної пісні 

"Молитва за Україну" – гран-прі та 1 місце в обласному конкурсі,  фестиваль-конкурс 

дитячих театральних колективів "Діти Мельпомени" – 1 місце,  огляд-конкурс читців та 

читецьких ансамблів, присвячений 203-ій річниці від дня народження Т.Г. Шевченка «Ми 

чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» ( переможці : Лужна Інна - 11 клас та Соколовський 

Руслан - 5-Б клас). Талановиті, мистецьки обдаровані діти ніколи не залишаються 

осторонь шкільного життя. Так вже понад десятиріччя ми захоплюємося співом учасників 

ансамблю «Україночки » та  новоствореному «Співаночни» , інструментальний ансамбль 

«Струни »( художній керівник Роман Видиш). Учасники  колективу  вкотре  стали 

переможцями  усіх міських пісенних конкурсів .  

Виховна система ґрунтується на трикутнику: батьки – дитина – вчитель. Виховання 

учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює 

у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов 

для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому 

беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних 

заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Система 

виховної роботи в школі побудована таким чином, що всі позакласні масові заходи 

готуються спільно: вчитель – батьки – діти, що допомагає згуртовувати дитячий колектив. 

Яскравим прикладом є підготовка і проведення творчого звіту, приуроченого 

Міжнародному дню Матері. Це особлива подія, адже було представлено усі кращі 

мистецькі гуртки школи. 

Система позакласних заходів упродовж 2016 - 2017 н.р. реалізувалася через різні 

форми і методи роботи: уроки звитяги, години спілкування, засідання літературних 

віталень,  інформаційно- пізнавальні та просвітницькі години , диспути, брейн – ринги, 

урочисті відзначення пам’ятних дат, флешмоби, зустрічі з  місцевими діячами, ветеранами 

національно визвольної боротьби за волю України .  

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя, 

реалізації проекту «Школа сприяння здоров»ю», впровадженню в практику роботи школи 

інтерактивних форм навчання для здобуття знань і формувань життєвих навичок . Для 

учнів проведено класні години на тему: “Шкідливим звичкам скажем: “НІ!”, на яких 

класні керівники звертали увагу дітей  на профілактику шкідливих звичок. Учні 1-11 

класів брали активну участь у конкурсах малюнків та плакатів на тему «Твій друг – 

безпечний рух», «Безпека – це життя!», «Збережемо Землю від забруднення!», 



організовано збір макулатури. Обов’язковим є щорічне проведення змагань фізкультурно-

патріотичного свята в рамках Олімпійського тижня до Дня фізкультури і спорту 

,організоване і проведено вчителями фіз. вих., педагог-орг., спільно з класними 

керівниками, в якому взяли участь команди всіх класів і проявили себе активними та 

згуртованими.  

 Щотижня класні керівники проводять бесіди з питань профілактики всіх видів 

дитячого травматизму з відповідним записом до сторінки журналу. Слід зауважити, що 

особлива увага приділялась роботі по профілактиці насильства, протидії тероризму:  учні 

засвоюють правила поведінки в умовах вчинення терористичного акту, навчаються 

правильним діям у випадку одержання інформації про загрозу вчинення терористичного 

акту. З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом 

навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів. Але цей 

напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення. 

    У школі проводяться загальношкільні заходи на правовиховну тематику. Під час 

«Тижня захисту прав дитини» та «Місячника правовиховної роботи» класні керівники 

спільно з  учнями готують  уроки державності «Акт проголошення незалежності 

України»,виховні години у вигляді «круглих столів», брейн-ринги, усні журнали на теми 

«Конвенція ООН про  права дитини», «Жити за законами держави», «Права і обов’язки 

громадян України», “Законів слід дотримуватися”, проводяться конкурси малюнків, 

стіннівок  “Права дитини в малюнках”,  «Ми – майбутнє України», «Наші права та 

обов’язки». Крім того, проводяться бесіди з учнями, класні години на правову тематику. 

Мета таких заходів – ознайомити учнів з усіма правами та обов’язками, з основами 

правомірної поведінки, розкрити причини можливих правопорушень та їх наслідки, 

розвивати в дітей почуття відповідальності за свої вчинки. Координаційним органом 

профілактичної роботи з учнями є шкільна рада профілактики правопорушень. 

Ефективність правовиховної роботи визначається її результативністю. На 

внутрішньошкільному обліку дітей, що схильні до правопорушень, та на обліку в 

кримінальній поліції немає жодної дитини. 

На належному рівні здійснюється проектна діяльність учнів та педагогів, що 

допомагає урізноманітнити форми позакласної та позашкільної роботи, здійснювати 

краєзнавчу та пошукову діяльність. У школі реалізовуються довготривалі проекти: «Герої 

не вмирають», «Слава не загине», «Я- громадянин України», «Україна-єдина країна», 

«Вибери здорове майбутнє сьогодні», «Правовиховний рух «Конституція і я»». 

   Психологічний супровід виховного процесу здійснювали практичний психолог 

Залипська М.С. та соціальний педагог Волощук З.І..  Вони надавали класним керівникам 

рекомендації щодо покращення психологічного клімату у класі, ознайомили з виховним  

впливом на  прояв  агресивності у дітей.  Значну увагу було надано роботі вчителів з 

психологічного тестування учнів. Проведено дослідження психологічної характеристики 

колективів 1-х, 5-х класів щодо адаптації у новому колективі; профорієнтаційних 

перспектив в 9- 11-х класах.  Складено акти обстеження житлово-побутових умов на дітей 

напів-сиріт.   У вересні разом з класним керівником було складено соціальні паспорти 1-

11 класів, а пізніше, і соціальний паспорт навчального закладу, сформовано бази даних 

соціально незахищених категорій. Протягом року проводились різноманітні тренінгові 

заняття: «Який Я?», «Що таке щастя?», «Повір у себе.», «Права та обов’язки учнів», 

«Оминаймо гострі кути» та інші. 



                В рамках «Тижня психології та соціальної роботи», де були задіяні всі учні школи  

і проведено тренінгові заняття: «Як знайти друга?» (3 класи), «Зроби свій вибір – життя з 

цигаркою чи без?» (5-6 класи), «Конфлікти та їх вирішення» (7 класи), «Подорож в країну 

спілкування» (8 клас). Казкотерапія «Дружня країна» (1 класи); бесіди: «Чи можна жити без 

конфліктів», «Ми за здоровий спосіб життя», «Скажемо шкідливим звичкам «НІ», 

«ВІЛ/СНІД – відчуй себе захищеним», «Протидія торгівлі людьми», «Профілактика 

правопорушень» та інші.  Досить цікавими і змістовними були психолого- педагогічний 

семінар «Причини появи труднощів у навчанні та їх подолання, шляхи оптимізації 

навчального навантаження учнів», та науково-практична конференція: «Навчання і 

виховання успіхом» де вчителі переглянули презентації і дізналися багато цікавої 

інформації. 

З метою подальшого вивчення та збереження історії рідного краю, його культури 

та розвитку туристсько-краєзнавчої роботи школа у 2016 – 2017 н. р.  продовжила 

пошукову роботу, краєзнавчу, спортивну туристську діяльність учнівської молоді за 

напрямками і виховними програмами Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля 

– земля моїх батьків», експедицій та акцій, які проходять в рамках руху 

             Але в організації виховної роботи школи є певні недоліки: потребує подальшого 

розвитку робота зі шкільного самоврядування;  покращити пошуково- краєзнавчу роботу , 

є необхідним поширення мережі гуртків , недостатньо ведеться робота зі створення бази 

методичних матеріалів, розроблених класними керівниками. 

Наступного навчального року  педагогічний колектив школи і надалі 

працюватиме над реалізацією   основної проблеми  виховання ,а саме: виховання засобами 

перспективних виховних технологій освіченого, свідомого громадянина, носія духовного 

надбання народу та учасника єдиного європейського простору. 

Плануючи та вирішуючи найважливіші питання виховання керуватися обласною 

программою « Орієнтири національного виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Терпопільщини», яка передбачає створення цілісної орієнтованої 

моделі виховання в контексті національної    і загальнолюдської культур із урахуванням 

регіональних особливостей соціально-політичних викликів сьогодення  та Концепцією 

національно – патріотичного виховання дітей та молоді  МОН №641 від 16.06 .2015року. 

Дані  програми  реалізувати в процесі організації: 

- начально – виховної діяльності; 

- позаурочної та позашкільної діяльності; 

- позашкільної освіти; 

- роботи органів учнівського самоврядування; 

- взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами. 

 

 

                    

           У 2017-2018 н.р. педколектив  школи забезпечуватиме виконання законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту, наказів, листів МОН України; працюватиме  

над проблемою «Педагогіка співробітництва , як умова стимулювання позитивної 

мотивації школярів під час навчання та формування ціннісних орієнтацій учнів» 

                       У загальній системі заходів, спрямованих на удосконалення навчально-

виховного процесу у початкових класах,  важливе значення надаватиметься питанню 

патріотичного виховання, вироблення свідомого, правильного , виразного , швидкого 

читання , розвитку зв’язного мовлення, логічного мислення школярів, викладанню та 

рівню навчальних досягнень учнів з  української мови, математики, образотворчого 

мистецтва, дотриманню вимог  щодо ведення і перевірки зошитів. 



                       Учні 1-4-их,5-Б,6-А,7-Б, 8-Б, 9-Б класів поглиблено вивчатимуть англійську 

мову, та учні 8-А- вивчатимуть поглиблено математику. 

                       Для учнів 10-11-их класів буде організовано профільне навчання. 

        Пріоритетним напрямом роботи у навчальному році буде забезпечення 

впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді на уроках з 

навчальних дисциплін та модернізація навчально-виховного процесу згідно з Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим у 2011 році,  та з 

метою наскрізного впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу 

в навчанні  в контексті положень «Нової української школи». 
 

                       Для реалізації проблеми школи та становлення громадянина-патріота 

України педколектив  спрямує свою роботу на вирішення таких завдань: 

 забезпечення кожній дитині доступу до якісної освіти; 

 створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для 

соціально-психологічної реабілітації дітей; 

 впроваджувати  Державний стандарт повної загальної середньої освіти в 5-9-их 

класах; 

 виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості 

загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції; 

 здійснювати становлення громадянина-патріота України під час вивчення 

навчальних предметів; 

  формування ключових компетентностей, із запровадження наскрізних ліній 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» (НЛ–1), «Громадянська відповідальність» 

(НЛ–2), «Здоров'я і безпека» (НЛ–3), «Підприємливість та фінансова грамотність» 

(НЛ–4), які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що 

послідовно розкриваються в процесі навчання й виховання;  

 забезпечення неухильного дотримання єдиного мовного режиму у навчально-

виховній діяльності; 

 підвищення  рівня оволодіння педагогічними працівниками навичками роботи з 

комп’ютерною технікою та використанням ІКТ (інформаційно-комп’ютерних 

технологій) у навчально-виховному процесі; 

 забезпечення належного рівня викладання предметів, підвищення рівня оволодіння 

учнями основ наук; 

 застосування індивідуального та диференційованого підходу у роботі з учнями, 

вчителями школи; 

 об’єктивне оцінювання навчальних досягнень школярів; 

 належної підготовки учнів до здачі ЗНО у 2018 році; 

 використання інноваційних технологій; 

 вивчення якості навчальних досягнень школярів; 

 пошук, підтримка і розвиток обдарованої учнівської молоді; 

 здійснення позакласної роботи з навчальних предметів; 

 вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-

теоретичного рівня шляхом залучення їх до  різних форм  методичної роботи; 

 ознайомлення і впровадження в практику роботи елементів перспективного досвіду 

вчителів району, області, країни; 

 творча співпраця вчителів і учнів, батьків, громадськості, щодо формування у дітей 

та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в 

громадянському суспільстві; 

 неухильне виконання інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо 

вивчення шкільних дисциплін у 2017-2018 н.р., ведення шкільної  документації, 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та ін.. 



 

                                                 Структура 2017-2018 навчального року 

                  Відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту» , до 

листа МОН України від 07.06.2017 №1/9-315  «Про структуру 2017-2018 навчального 

року та  навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», 2017-2018 н.р. 

розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.                   

                   Навчальні заняття організовуються за семестровою системою :  

 І семестр – з 1 вересня по  29  грудня 2017 року; 

 ІІ семестр – з 15 січня по  25 травня 2018 року. 

                    Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації 

випускників  для початкової та основної школи і ЗНО для випускників старшої  школи. 

                    Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули. Тривалість 

канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.  

Осінні – з 30 жовтня по 5 листопада 2017 року 

Зимові – з 30 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року 

Весняні – з 26 березня по 1 квітня 2018 року 

                     Тривалість уроків у 1-их класах становить 35 хв.,  2-4-их кл.-40 хв., 5-11-

их класах -45 хв. 

 

 

 

 

 


