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1.1. Динаміка розвитку закладу 

Діяльність школи в 2016-2017 навчальному році була спрямована на 

реалізацію основних положень законодавчих документів, цільових програм, 

задоволення освітніх потреб населення шляхом оптимізації навчально-

виховного процесу, покращення якості освіти, створення належних умов для 

навчання і виховання дітей у навчальному закладі, забезпечення соціального 

захисту учасників навчально-виховного процесу, якісної організації 

зовнішнього незалежного оцінювання.  

Кількість учнів у школі 

 
Кількість класів  - 18. Середня наповнюваність класів − 28 учнів.  

У загальноосвітньому навчальному закладі створено і функціонує 3 групи 

продовженого дня; в них перебуває понад  90 учнів.  Це відкриває широкі 

можливості для надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні 

навчальних завдань і усуненні прогалин в знаннях, створює сприятливі умови 

для задоволення різноманітних інтересів учнів, організації дозвілля учнів, 

проведення позакласної, позаурочної роботи з попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності.  

 

Кадровий потенціал 

Успішність реалізації численних завдань, які поставлені перед 

освітянами сьогоденням, у більшій мірі залежить від професіоналізму та 

майстерності вчителя, адже ключову роль у системі освіти надано педагогу. 

Кадрова політика навчального закладу має позитивні тенденції. 

Педагогічний колектив школи  налічує 33 особи, з них 29 вчителів, 1 

вихователь групи продовженого дня, 1 педагог-організатор, 1 бібліотекар, 1 

практичний психолог, 1 соціальний педагог. 

28 вчителів ЗНЗ мають вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста, 



 

магістра (з них науковий ступінь мають 1 працівник освіти), 1 – неповну вищу 

освіту. 

Розподіл вчителів за освітнім рівнем 

Спеціаліст, магістр 28 

Неповна вища 1 

 

 
 

 
Педагоги школи творчо спрямовують свою практичну діяльність на 

реалізацію суспільних функцій навчання та виховання, гуманізацію відносин 

учнів і педагогів, забезпечують умови розвитку інтелектуальної, гармонійної, 

соціально активної особистості, яка здатна бути яскравою індивідуальністю. 

 

Методична робота 

 

У 2016 – 2017 навчальному  році педагогічний колектив школи 

продовжив роботу  в межах обласного  науково-методичного проекту   



 

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», 
міського проекту «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії 

особистості в умовах розбудови громадського суспільства», загально 

шкільного проекту  «Діяльність педагогічного колективу щодо забезпечення 

індивідуальної освітньої траєкторії становлення інноваційної особистості 

ХХІ століття». 

 В рамках організаційно-моделюючого етапу  роботи над проектами  здійснено 

розробку загальношкільних проектів: 

1. Навчального проекту «На шляху до сучасного уроку» . 

2. Науково – дослідницького проекту «Створення  інформаційно-

освітнього середовища та застосування технологій дистанційної 

підтримки навчального закладу». 

3. Педагогічного проекту «Формування професійної компетентності 

конкурентоспроможного вчителя в інноваційному навчальному закладі». 

4. Соціально-культурного проекту «Імідж сучасного закладу». 

5. Виховного проекту «Навчальний заклад  як соціокультурний осередок 

громадянсько-патріотичного виховання». 

 

Здійснювалась   інноваційна діяльність з таких питань: 

1. «Інтеграція Олімпійської освіти в навчально-виховний процес 

школярів»,   (Всеукраїнський рівень). 

2. «Маршрут безпеки», «Чесна гра», «Профілактика ВІЛ на робочих місцях 

(обласний рівень). 

3. «Формування життєвої компетентності в інтересах сталого розвитку 

засобами технологічної освіти» (місцевий рівень). 

4. «Розвиток екологічної  свідомості учнів в процесі формування сталих 

світоглядних орієнтирів особистості» (місцевий рівень) 

Робота над зазначеними проектами, участь в інноваційній  діяльності сприяла 

впровадженню сучасних педагогічних технологій  в навчально-виховний 

процес школи. 

 В поточному навчальному році узагальнено досвід педагогів школи: 

1. Андрющенко Т.Г., вчителя фізичної культури «Здоров’язберігаючі 

технології – умова  сучасного уроку з фізичної культури». 

2. Єлагіної Т.О., вчителя хімії «Активізація пізнавальної діяльності учнів в 

умовах компетентнісного підходу до вивчення хімії» 

3. Залокоцької А.С., вчителя історії «Формування громадянської 

компетентності учнів, шляхом використання активних  та інтерактивних 

методів в процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін». 

4. Савічевої Н.В., вчителя фізичної культури «Стратегія виховання 

олімпізму у учнів  КЗ «СЗШ №23» м. Кам’янського в умовах розбудови 

громадянського суспільства через інтеграцію олімпійської освіти в 



 

навчально-виховний процес шляхом використання міжпредметних 

зв’язків». 

5. Павлюс-Гунченко О.В., вчителя англійської мови «Використання 

інноваційних технологій навчання як засіб забезпечення індивідуальної 

освітньої траєкторії на уроках англійської мови» 

Вчителі школи розуміють роль самоосвіти в підвищенні професійного 

рівня. В порівнянні з минулим роком, збільшилась кількість персональних 

сайтів вчителів школи. Персональні сайти мають: директор школи Школяр 

Л.А, заступники директора з НВР Єлагіна.Т.О. і Шуміхіна  С.І. керівники 

методичних об’єднань  Зубкова Т.М.,  Теодорович Л.О., Кольцова Н.М., 

вчитель математики Кібальник О.М., біології Мельник Н.М, початкових класів 

Ярова С.Є   Невьодрова Н.Н.,  фізкультури Андрющенко Т.Г, української мови 

і літератури  Мадюдя Т.О, історії Залокоцька А.С і Гунько О.Г,, географії Бень 

М.Я., фізики Охотник Г.Г, англійської мови Павлюс-Гунченко О.В.  

Педагоги школи - активні учасники вебінарів, організованих: ДОІППО – 

8 учителів; видавничою групою «Основа» - 10 учителів. 

Браали участь в науково-практичних конференціях (обласного рівня - 4  

учасники, Всеукраїнського рівня – 3). 

Учителі систематично висвітлюють досвід на освітянських сайтах, 5 

вчителів  пройшли курси при ДОІППО, вчитель Зубкова Т.М. пройшла 

дистанційні курси «Сервіси Google y професійній діяльності вчителя» і 

отримала сертифікат науково-методичного центру БМС. 

Педагогічний колектив школи пропагував досвід на рівні України на 

VIІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2017» (м. Київ), 

нагороджений дипломом «За активну участь у створенні сучасної  якісної  

системи національної освіти». Творчим колективом вчителів підготовлена 

робота  «Стратегія виховання олімпізму у учнів КЗ «СЗШ №23» м. 

Кам’янського в умовах розбудови громадянського суспільства через 

інтеграцію олімпійської освіти в навчально-виховний процес шляхом 

використання міжпредметних зв’язків».  

На базі школи проведено міський семінар для вчителів фізкультури   на 

тему «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний 

процес школи». 

Важливу роль в методичній роботі школи відіграє шкільне періодичне 

видання «Науково-методичний вісник», в якому в цікавій формі представлені 

вчителі школи, новини з уроків, заходів, атестація педагогічних працівників. 

Вийшло 17 випусків видання, вони представлені на сайті школи для вчителів, 

батьків. За 8 років представлено 126 випусків. 

Сайт школи активно пропагує кращі уроки вчителів, засідання педрад, 

майстер-класи.  

На освітньому порталі «Школа сучасних знань» розміщені дистанційні 

курси з навчальних предметів. Робота в цьому напрямку продовжується. 



 

Широко застосовується в школі віртуальна учительська як засіб 

мережевої взаємодії адміністрації та вчителів. 

Вся науково-методична робота в закладі спрямована на оптимальне 

поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості. Поєднання 

групових , колективних та індивідуальних форм роботи дозволяє відшукувати 

індивідуальні шляхи до вершин педагогічної майстерності . 

Вчитель Мельник Н.М. посіла 11 місце в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», номінація «Біологія». 

 Робота  методичної  ради, методичні об’єднання, творчі групи, 

психолого-педагогічний семінар, засідання педагогічної ради були спрямовані 

на створення в закладі освітньо-методичного середовища, яке сприяло 

розвитку творчого потенціалу, креативності учасників педагогічного процесу 

Цікаво пройшли 4 предметно-методичні декади, під час яких проведено 25 

відкритих уроки, 3 майстер-класи, 6 радіопередач, 3 тренінги, 6 виставок.  Всі 

уроки з обовʼязковою  мультимедійною підтримкою, що сприяє втіленню 

вчителем унікальних можливостей сучасних технологій, спонукає його 

повчитися самому і звітувати перед колегами. 

Позитивні зміни відбулися у рівні навчальних досягнень , вихованості 

учнів, розвитку їх компетентності, творчих здібностей. Збільшилась кількість 

призерів в обласних і міських олімпіадах, в міському літературно-мистецькому 

конкурсі  «Собори наших душ», інтелектуальних  on-line конкурсах та Інтернет 

олімпіаді «Бобер», «Кенгуру», «Кришталева сова», «Соняшник», «Геліантус», 

«Грінвіч» та інших. Вчителі школи Андрющенко Т. Г., Зубкова Т. М.,  Кононка 

Т.В.  є членами обласних творчих груп. 3 вчителі  школи є керівниками 

міських методичних обє’днань вчителів-предметників  

Школа є опорною в місті з питання здійснення моніторингових 

досліджень. 

Впродовж року вчителі відвідували районні, міські семінари і заходи, 

брали участь у дискусіях і обговоренні  нагальних  педагогічних проблем. 

Важливим інструментом розширення доступу до якісної освіти є 

впровадження в освітню систему  інформаційно-комунікаційних технологій. 

Неодмінна умова набуття таких знань – оснащення навчальних закладів 

сучасною комп’ютерною технікою (навчальними комп’ютерними  

комплексами).  

З 2016 – 2017 н.р. у школі існує комплекс - кабінет фізики + кабінет 

інформатики. Вперше в навчальному кабінеті школи буде працювати 

мультимедійний комплекс з інтерактивною дошкою.  

 

Результативність навчально-виховної роботи з учнями 

Одним з важливих показників діяльності педагогічного колективу 

є навчальні досягнення учнів. 

Аналіз  результатів  ДПА  в  4  класі  показав, що загальний рівень 



 

сформованості компетентностей  достатній та високий:  з математики - 64%, 

показник з української мови –67%, з літературного читання –84%. 

Згідно з офіційними даними щодо результатів участі випускників 2017 

року у ЗНО-ДПА з 21 учня, що складали ЗНО-ДПА  з української мови 

високий рівень знань показали 2 учні, достатній -8 , середній-11 

Ще одним показником якості освіти є медалісти. У 2016-2017 н.р. з 32 

випускників 9-х класів     свідоцтва з відзнакою отримали 2, з 21 випускника 

11-го класу    з атестатом з відзнакою (Срібною медаллю)  випущено 1 учня 

(Біда Поліна) 

 Діаграма нагородження учнів школи медалями  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Одне з основних завдань нової школи - навчити дитину вчитися 

самостійно здобувати практичні навички, формувати компетентісний підхід. 

Реалізувати ці завдання нова українська школа може шляхом проведення 

олімпіад, участі в Малій Академії Наук, різноманітних учнівських конкурсах.    

В 2016-2017  учні школи завоювали 7 призових місць на міських олімпіадах , 1 

на обласній.  

 

Соціально-психологічна допомога та інклюзивна освіта 

 
Психологічна   служба школи в 2017 н. р. спільно з адміністрацією та 

педагогічним колективом проводила певну роботу по виконанню програми 

розвитку психологічної служби, реалізації шкільних програм, впровадженню 

психолого – педагогічних інновацій. 

Протягом року проводилась робота по збереженню психічного здоров`я і 

попередженню емоційних розладів. Знімання психічного напруження, яким  

супроводжується період адаптації у дітей. 

Приділялась увага створенню умов, які сприяли б розвитку  здібностей 

кожної дитини, можливості  для самовираження, розкриття творчого 

потенціалу, розвитку самостійного мислення, активізації їхньої пізнавальної 

активності, зацікавленості у відкритті нового. 

З цією метою здійснювалась діагностична, корекційно-розвивальна, 

просвітницька,  консультаційна,  організаційно – методична   робота з усіма 



 

учасниками навчально – виховного процесу – учнями,  вчителями,  батьками. 

З цією метою практичним психологом було відвідано 7 уроків та 

позакласних заходів у різних вчителів, що дало можливість отримати матеріал 

про формування здатності до  довільної психічної саморегуляції і 

самоконтролю у дітей,  формування групової згуртованості і навичок  

спілкування з однолітками та дорослими, навичок  навчального 

співробітництва. 

Належна увага приділялась психологічній освіті всіх учасників 

педагогічного процесу. 

 Протягом  піврічча був проведений  семінар для вчителів за темою  «Стрес 

у нашому житті» та психологічний тренінг «Щирість та ввічливість».  На  

«Психологічній  Кав`ярні»   пригадали метод релаксу – «Чайна церемонія». 

Важливе місце в діяльності психолога має робота,  пов'язана з 

прийняттям дитини до школи та початком її навчання. З учнями 1-х класів 

проводились такі індивідуальні та групові діагностики, як «Будиночок», 

«Будинок. Дерево. Людина», «Дослідження  рівня шкільної тривожності», 

«Моя сім я». 

Проводилася діагностика вивчення психологічної  готовності  учнів до 

навчання  в середній школі з метою отримання інформації про рівень 

психологічної готовності четверокласників до навчання в середній  ланці  

школи, для профілактики  шкільної дезадаптації. Наприклад, методика 

Сходинки бажань, методика «Самооцінювання», тест  «Неіснуюча  тварина». 

З метою виявлення рівня і змісту адаптації учнів 5-х класів проведені 

групові діагностики: діагностика шкільної тривожності, методика визначення 

характеру психологічного комфорту учня у класі, емоційного стану 

«Неіснуюча тварина» і «Дерево». 

Також проводилося обстеження учнів 9-го та 10-го  класів. 

Тренінг з метою підготовки учнів до свідомого вибору професії 

«Професійне самовизначення». 

Дослідження самооцінки особистості Будассі.  

Належна увага приділяється роботі з батьками. Протягом півріччя з 

метою пропаганди психологічних знань психолог виступала перед батьками 1-

х класів, 8-х класів, 9-го та 10-го класів, та батьками майбутніх 

першокласників. 

Постійно проводились індивідуальні та групові консультації для всіх 

учасників навчально- виховного процесу. 

Практичний психолог встановлює довірливо- доброзичливі стосунки з 

усіма членами педагогічного колективу, допомагає користуватись методами 

психолого-педагогічного спостереження для діагностики міжособистісних 

стосунків, рівня інтелектуального розвитку, наявності проблем особистісного 

розвитку школярів. 

За річним планом у школі  був проведений «Тиждень психології». 



 

Цілий день працювала шкільна пошта  «Подаруй Ласкавинку». 

5-й та 6-ті класи взяли участь у конкурсі малюнків за темою «Душа. 

Дружба. Добро». 

Серед 8-х класів визначили переможців за кращий твір – ессе за темою 

«Якби я був директором».  Всі учні, які стали переможцями – були відзначені 

творчими подарунками. 

Основні напрямки роботи практичного психолога школи викладено в 

статистичному звіті за 2017 н.р. 

 

                                               Соціальна діагностика 

 в 2016 - 2017 н.р. 

Індивідуальна діагностика Кількість 

класів 

Кількість осіб 

прийняли участь 

початкових класів 8 244 

середніх класів 8 224 

старших класів 2 40 

Всього 18 508 

Групова діагностика соціально - 

педагогічні дослідження 

    

початкових класів 8 57 

середніх класів 8 43 

старших класів 2 15 

Всього 18 115 

Проведено індивідуальних консультацій 

(бесід) 

    

початкових класів 8 143 

середніх класів 8 150 

старших класів 2 40 

Всього 18 333 

Проведено групових консультацій (бесід)     

початкових класів 8 56 

середніх класів 8 90 

старших класів 2 30 



 

Всього 18 176 

Розвивальна групова робота з учнями     

початкових класів 8 186 

середніх класів 8 212 

старших класів 2 47 

Всього 18 445 

 

 
  

 Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в СЗШ № 23 

Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

в закладі спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку фізичної 

культури і спорту, державної, обласної та міської програм розвитку фізичної 

культури і спорту до 2016 року та здійснюється  відповідно до наказу 

департаменту з гуманітарних питань міської ради «Про організацію 

фізкультурно-оздоровчої роботи в начально-виховних закладах міста  

у 2016-17 н.р.».  

Відповідно до вимог Цільової комплексної програми з фізичної культури 

та спорту подовжено роботу щодо збільшення обсягу рухової  активності 

дітей, учнів через: введення 3 уроку фізичної культури: в початковій школі– 

100%,  старша та середня ланка – 80%; ранкову гімнастику; прогулянки на 

свіжому повітрі з використанням рухливих ігор; фізкультурні  хвилинки; 

прийоми загартування природними засобами; заняття   з дітьми, віднесеними 

за станом здоров’я до спеціальної медичної групи; проведення Днів здоров’я; 

участь у спортивно-масових шкільних та міських заходах; участь у змаганнях з 

різних видів. 



 

Аналіз захворюваності учнів КЗ «СЗШ №23» Кам'янської міської ради 

 2016 - 2017 навчальний рік 
 

Найменування Оглянуто що почали 

навчання 

з 6 років 

що почали 

навчання 

з 7 років 

Школярі 

 2 - 8 класів 

Школярі 

 9 - 11 класів 

  усьо

го 

з них 

хлопч

иків 

усь

ого 

з них 

хлопч

иків 

усь

ого 

з них 

хлопч

иків 

усьог

о 

з них 

хлопч

иків 

усьо

го 

з них 

хлопчи

ків 

Підлягало 

огляду 

506 219 30 9 28 17 371 161 72 52 

Виявлено при 

профілактични

х оглядах 

463 204 32 15 27 8 330 139 74 42 

цукровий 

діабет 

                    

Захворювання 

органів зору 

92 41 3 2 2 1 59 24 28 14 

Захворювання 

органів слуху 

                    

Захворювання 

на ССС 

(тонзиліт) 

11 3 1 0 3 1 7 2     

Захворювання 

органів 

дихання 

(тонзиліт) 

2 1             2 1 

Захворювання 

органів 

травлення 

56 24 4 2 3 1 46 21 3 0 

Захворювання 

кістково-

м`язової 

системи  

всього 

211 107 14 7 12 4 150 72 34 24 

З них 

сколіоз 

9 3             9 3 

порушення 

осанки 

62 31 5 3 3 2 46 20 8 6 



 

плоскостопість 125 64 9 4 6 2 96 47 14 11 

інші 15 9 0 0 3 0 8 5 4 4 

Захворювання 

сечостатевої 

системи 

1           1       

Хірургічні 

захворювання 

24 10 3 2 2   18 7 1 1 

Дефекти мови 4   1       3       

інші 54 15 5 1 4 1 40 11 5 2 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розподіл захворюваності учнів за віком у 2016-2017 н.р. 

 
 

                                          Аналіз захворюваності учнів 2016-2017 н.р. 

  2015р. 2016 р. 

Кількість дітей 496 506 

Кількість захворювань 236 367 

1.Соматична захворюваність 208 315 

Ангіна 2 0 

Пневмонія 1 1 

Бронхіт 2 15 

ГРВІ + грип 202 299 

2.Кишкова  інфекція 0 5 

Токсикоінфекція 0 3 

Дизентерія 0 1 

Г/ентерит 0 1 

Гепатит В 0 0 

З.Крапельні інфекції 1 13 

Коклюш 0 0 

Скарлатина 0 0 

В.віспа 1 13 



 

ЗПП 0 0 

Кір 0 0 

М.кок.інфекція 0 0 

Інші 27 34 

Травми 0 0 

Пропущено днів 1269 2020 

 

Аналіз захворюваності учнів у 2015-2016 н.р. 

 
 

Виховна та позакласна робота 

         Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальним є патріотичне, 

громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають  

нагальним вимогам і викликам сучасності. 

Протягом 2016-2017 н.р. пріоритетним напрямком виховної системи 

школи було національно-патріотичне виховання учнів.  

Патріотичний напрямок виховання учнів у нашій школі реалізувався 

через: 

● громадянську освіту та громадянське виховання; 

● військово - патріотичне виховання; 

● правове виховання; 

● морально - етичне виховання на основі вивчення традицій 

українського народу. 

Формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з 

високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати 



 

громадянське суспільство, реалізація нової Концепції   національно-

патріотичного виховання, затвердженої наказом МОН України № 641 від 

16.06.2015 р.,  було першочерговим завданням протягом усього 2016-2017 

навчального року.             

Патріотичне виховання здійснювалося насамперед у процесі навчання, де 

у учнів закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, 

національна самосвідомість. 

Процес патріотичного виховання здійснювався й у позакласній і 

позашкільній діяльності. 

Цей напрямок  виховання в школі починають з першого класу. Тому в  

основу системного підходу до здійснення  патріотичного виховання в школі 

покладено врахування вікових особливостей дітей.  

Важливе місце у виховній роботі з молодшими  школярами посідає тема 

Вітчизни. Вчителі  Ярова С.Є., Теодорович Л.О., Невьодрова Н.Н., Брусник 

М.М., Кононенко М.А., Семенцова Н.В., Крілевська А.М., Хоменко К.С. 

розширювали та поглиблювали знання учнів про символи та громадянство  

України, про звичаї та традиції  українського народу. Молодшим школярам  

надавалися початкові знання про історію державотворення та про сучасні 

історичні події під час вивчення курсу «Я і Україна», на годинах спілкування.  

Концепція національно-патріотичного виховання передбачає її реалізацію під 

час викладання усіх навчальних предметів. Саме тому у старших класах  

патріотичне виховання  спрямовувалося на пізнавально-інтелектуальну 

діяльність учнів. І здійснювалося воно під час вивчення навчальних предметів, 

зокрема  «Правознавство», «Історія України», «Українська мова та література», 

«Захист Вітчизни», інших навчальних предметів та під час позакласних 

виховних заходів. 

Форми здійснення виховної діяльності в школі: 

● проектна діяльність, 

● загальношкільні  свята,  

● лінійки пам’яті,  

● уроки мужності,   

● флеш – моби,  

● усні журнали,  

● інформдайджести,   

● слайдмандрівки, 

● радіопередачі по шкільному радіо,  

● засідання кінолекторію,   

● колективні творчі справи, 

● інформаційно-тематичні години,  

● соціально орієнтовані та благодійні акції,  

● зустрічі з цікавими людьми, воїнами-героями АТО, ветеранами, 

● зустрічі поколінь,  



 

● загальношкільні щотижневі лінійки,  

● творчі конкурси, 

● музично-розважальні програми,  

● дні здоров’я,  

● гурткова робота, 

● тематичні виховні тижні та  місячники.  

 

Моніторинг участі учнів у гуртковій роботі 

 

 
 

 

 



 

 
 

      Протягом 2016-2017 навчального року до відзначення значної кількості 

пам’ятних дат були організовані виставки літератури у шкільній бібліотеці, 

конкурси  малюнків, проведені радіопередачі, підготовлені та проведені уроки 

мужності, уроки пам’яті, загальношкільні урочисті лінійки.  

Щопонеділка робочий тиждень розпочинався з трансляції  Державного  гімну 

України по шкільному радіо. Щовівторка проводилися загальношкільні 

лінійки, під час проведення яких йшла мова про знаменні та пам’ятні дати 

України. Щочетверга у школі проводилися інформаційно-тематичні години, 

під час яких висвітлювалися усі історичні та пам’ятні дати українського 

народу, сучасні події у житті країни. На першому поверсі у фойє школи 

розміщено державні символи України, у класах облаштовано куточки з 

державною символікою України. Державна символіка України була завжди 

присутня на всіх урочистих загальношкільних заходах.  

Школа за основу у здійсненні національно-патріотичного виховання у 

2016-2017 н.р.  традиційно обрала  виховну проектну діяльність. 

На початку навчального року школа активно включилась у реалізацію 

загальношкільного творчого проекту «Школа як соціокультурний осередок 

громадянсько-патріотичного виховання учнів», який проходив під девізом: 

Якщо буде світло в душі, буде краса в людини, 



 

Якщо є краса в людини, буде гармонія в домі, 

Якщо є гармонія в домі, буде порядок у нації, 

Якщо є порядок у нації, буде мир у світі.  

Всю виховну діяльність школи на 2016-2017 н.р. було сплановано з 

урахуванням участі у цьому загальношкільному проекті, метою якого було  

забезпечення передумов для формування особистості на цінностях 

національної культури як невід’ємної складової культури загальнолюдської. 

Проект цей є довготривалим. Учасниками проекту є учні, батьки, вчителі, 

громадськість. 

    Першочерговою у становленні особистості і здійсненні навчання та 

виховання є соціалізація учнів, тобто засвоєння ними культурних норм 

поведінки та вміння реалізувати себе у суспільстві. Саме цей проект надає 

можливості учням реалізувати себе у тому шкільному середовищі, у якому 

вони зростають і постійно перебувають, набуваючи життєтворчих компетенцій 

та навичок. Уся загальношкільна проектна діяльність була підпорядкована 

саме цьому творчому проекту, у рамках якого реалізовувалися інші, менші за 

обсягом та змістом загальношкільні проекти і виховні проекти учнівських 

колективів.  

Було реалізовано такі загальношкільні проекти: 

● «Навчальний заклад - соціокультурний осередок громадянсько-

патріотичного  виховання учнів»; 

● «80 років – політ нормальний!» 

● «З Україною в серці»; 

● «18 кращих учнів»; 

● «Кращий клас»; 

● «Кращий спортивний клас»; 

● «Шкільне самоврядування»; 

● «Ерудит»;  

● «Школа має таланти»; 

● «Молодь обирає здоров’я»; 

● «Радій життю разом з нами»; 

● «Батьківський день»;  

● «Сонячна подорож». 

В 2016-2017 н. р. класні колективи 5 – 11 класів працювали над своїми 

власними виховними творчими проектами учнівських колективів. Велася 

значна робота протягом усього навчального року. Як результат цієї діяльності у 

кожному класі пройшли КТС, які презентували роботу учнівських колективів 

протягом тривалого часу. Кожен клас у школі мав свою направленість у 

виховній системі школи: 

● колектив 5 класу – «Зростаємо у дружнім колективі»;  

● колектив 6 – А класу  – «Я дитина, я маю права»;   

● колектив 6 – Б класу  – «Не згасити вогонь пам’яті»;  



 

● колектив 7-А класу – «Батьківщина починається зі школи»;  

● колектив 7-Б класу – «Україна – держава європейська»;  

● колектив 8-А класу – «Ми України діти»;  

● колектив 8 – Б класу  –  команда ЮІР за безпеку дорожнього руху в 

Україні; 

● колектив 9 класу – «Нащадки козаків»;  

● колектив 10 класу  –  волонтерський шкільний загін; колектив 11 

класу   –   «Робимо крок у доросле життя»  

 

 

Усі 11 загальношкільних проектів, які традиційно реалізуються у закладі 

вже не один рік, набули завдань і форм роботи, підпорядкованих здійсненню 

національно-патріотичного виховання  учнів у школі. Такі творчі проекти, як « 

Кращий клас», «Кращий спортивний клас», «17 кращих учнів», «Ерудит», 

«Учнівське самоврядування», «Україна – це я! Україна – це ми!», «Радій 

життю разом з нами», «Школа має таланти», « Сонячна подорож»,  інші 

сприяли формуванню у дітей почуття любові до рідної школи, свого 

учнівського колективу. Саме патріотична тематика стала провідною у 

проведенні абсолютно усіх виховних заходів, які було проведено протягом 

цього навчального року.  

Починаючи від свята Першого дзвоника на початку навчального року і 

закінчуючи випускним вечором у кінці навчального року, всі заходи в школі 

було проведено з українським національним колоритом. Основною метою всіх 

цих заходів було прищеплення любові та поваги до рідної Батьківщини та 

формування у дітей усвідомлення їхньої приналежності до українського 

народу. 

У рамках загальношкільного проекту «Школа як соціокультурний 

осередок громадянсько-патріотичного виховання учнів» було проведено ряд 

загальношкільних заходів, у яких приймали участь всі учні школи. А саме: 

● Свято Першого дзвоника; 

● Участь у Всеукраїнській акції до Дня миру в Україні; 

● Проведено флешмоб до Дня вишиванки; 

● До Дня захисника України та Дня українського козацтва було 

проведено спортивні змагання (вчителі фізкультури 

АндрющенкоТ.Г., Савічева Н.В.), учні школи брали участь у міських 

заходах до цієї дати.  

● До Дня Збройних Сил України пройшли військово-спортивні 

змагання між учнями 10-11 класів ( вчитель «Захисту Вітчизни» 

Павлюк О.Т.) 

● Пройшли новорічні та Різдвяні свята для всієї школи, які також мали 

патріотичну напрямленість з використанням українських народних 

звичаїв та традицій при безпосередній участі шкільного парламента 



 

(кер. Гунько О.Г.) та 11 класу (кл. кер. Мельник Н.М.); 

● Пройшла зустріч з воїном АТО ( підготував і провів 10 клас – кл. 

керівник Конопка Т.В.; 

● Протягом усього навчального року велась волонтерська робота по 

участі у благодійних акціях «Учні школи – воїнам АТО». Учні 

писали листи воїнам АТО, брали участь у міських благодійних акціях 

«Хай ангели тебе оберігають», « Різдвяний потяг», «Великодній 

сувенір для воїна АТО». 

● Пройшла зустріч поколінь з ветеранами ІІ світової війни; 

● Зустріч з поетом рідного краю Литвином М.С.;У рамках 

загальношкільного проекту «Школа має таланти» учні школи 

приймали участь у міському фестивалі «Віват, талант!» у номінаціях 

вокальний спів (керівники вчитель музики Єфімова К.С. та В.Г. 

Передистий, хореографія ( керівник вчитель фізкультури 

Андрющенко Т.Г.), образотворче та декоративне мистецтво (керівник 

вчитель ОТМ Зубкова Т.М.); 

● Традиційною є чудова Великодня виставка, яка уособлює в собі 

традиції українського народу. Наші учні набувають досвід по 

збереженню унікальних народних декоративно-ужиткових ремесел 

(писанкарство, бісероплетіння, створення оберегів – ляльок-мотанок, 

тощо). На виставці були представлені роботи, виконані нашими 

учнями під керівництвом вчителя ОТМ Зубкової Т.М. та вчителя 

обслуговуючої праці Коваленко Т.І.; 

● До 30-ї річниці Чорнобильської трагедії пройшов єдиний урок 

пам’яті; 

● Конкурсна програма «Міс Осінь» (Гунько О.Г.); 

● Святкова музично-розважальна програма до Дня Святого Валентина 

для учнів-старшокласників. (Гунько О.Г.); 

● Протягом року учнівські колективи здійснили ряд екскурсій  

видатними та пам’ятними місцями України. Лідерами екскурсійної 

роботи є 6-Б кл. (кл. кер. Гунько О.Г.), 2-А кл. (кл. кер. Теодорович 

Л.О.), 4-А кл. (кл. кер. Ярова С.Є.). Також значний  внесок  у 

туристсько-краєзнавчу діяльність в школі було внесено вчителями 

Палюс-Гунченко О.В., Шалько О.П., Мельник Н.М., Лепська В.А.; 

● Пройшло свято Прощання з Букварем у 1-х класах (Кононенко М.А., 

Хоменко К.С.); 

● Пройшло свято-звіт  школи і сім’ї на мікрорайоні школи, яке також 

мало патріотичну спрямованість; 

● Свято Прощання з початковою школою (Ярова С.Є., Баклай Л.І.); 

● Свято останнього дзвоника та випускний вечір.  

 



 

 
 

У школі у рамках виховного творчого проекту «Сонячна подорож» 

здійснюється діяльність дитячої організації «Промінці», основною метою якої 

є виховання у учнів молодшого шкільного віку почуття любові до рідної сім’ї, 

рідної школи, рідного міста та рідної Батьківщини. Не можна не відмітити 

діяльність шкільного Євроклубу, метою якого є виховання у учнів 

полікультурності, формування усвідомлення приналежності українського 

народу до європейської спільноти. 

Учні школи приймали активну участь у різних спортивних змаганнях 

патріотичного направлення  і отримували на них призові місця: 

● «Козацький гарт» 

● «Ігри чемпіонів» 

● «Олімпійське лелеченя» 

● «Спорт для всіх – здоров’я  нації» 

● «Краса і грація Дніпропетровщини» 

● «Сокіл-Джура» 

● «Хвиля пам’яті» та ін.. 

Наша школа також приймала участь у всеукраїнських конкурсах та 

експедиціях. 



 

Але є ще багато над чим працювати. Необхідно активізувати діяльність 

учнівського самоврядування у школі саме з патріотичного напрямку роботи.  

Не всі класні керівники школи  залучають учнів до екскурсійної діяльності. Є 

ряд класів, які за рік не здійснили жодної екскурсії. Знизилась за рік кількість 

екскурсій до міського історичного музею. 

При плануванні виховної діяльності  учнівських колективів не всі класні 

керівники спланували достатню кількість заходів по здійсненню національно-

патріотичного виховання учнів. 

Не всі учнівські колективи своєчасно презентували діяльність над власним 

виховним творчим проектом. Знизилась активність окремих учнівських 

колективів по роботі з ветеранами ІІ світової війни. 

Не завжди у деяких учнівських колективах проводились виховні години та 

щомісячні збори учнівських колективів. 

У 2017-2018 н.р.  буде продовжено роботу по  здійсненню патріотичного 

та громадянського виховання учнів. Саме національно-патріотичне виховання 

учнів залишиться пріоритетним напрямком всієї виховної системи школи. 

Реалізація цього напрямку виховної роботи в школі буде проходити згідно 

Концепції національно-патріотичного виховання, яка була розроблена і 

затверджена МОН України у червні 2015 року. У наступному навчальному році 

школа святкуватиме свій 80-річний ювілей. Є творчі задуми, які будемо 

старатися втілювати, щоб виховувати справжніх юних патріотів, гідне майбутнє 

для нашої країни. 

  

Реалізуючи основні напрями розвитку освіти міста, школи, передбачені 

Концепцією нової української школи та загальними завданнями інтеграції до 

європейського освітнього простору, орієнтуючись на вирішення 

загальнодержавних освітніх пріоритетів, забезпечення демократизації та 

гуманізації освітнього процесу, творчого розвитку педагогів як основи успіху 

реформ, визначити наступні пріоритетні напрямки діяльності школи в 

2017– 2018 навчальному році: 

♦ Реалізація заходів щодо якісного переходу початкової та основної школи 

на новий зміст і структуру навчання відповідно до вимог Нової української 

школи. 

♦ Забезпечення підвищення ефективності навчально-виховного процесу на 

основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних 

інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій. 

♦ Забезпечення підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм 

і методів навчання та виховання, впровадження компетентнісного підходу, 

контроль рівня викладання предметів та дотримання педагогічними 

працівниками Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.. 

♦ Реалізація заходів щодо підвищення якості освіти через якісну 

підготовку учнів до ДПА, ЗНО. 



 

♦ Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного 

процесу через проектну діяльність. 

♦ Прямування діяльності на підвищення рівня освітніх послуг шляхом 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти. 

♦ Формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників 

відповідно до їх інформаційних потреб, залучення їх до участі в on-line 

програмах, експериментах, олімпіадах, конкурсах, Інтернет - заходах тощо. 

♦ Забезпечення виконання здоров’язбережувальних функцій освіти через 

формування позитивної мотивації здорового способу життя учасників 

навчально-виховного процесу. 

♦ Формування траєкторії розвитку закладу відповідно до складеної 

Концепції установи, сучасних тенденцій оновлення освіти в державі. 

♦ Розвиток професійної компетентності педагогів через: вивчення і 

впровадження в освітній процес інноваційно-педагогічного досвіду; 

презентацію власного педагогічного досвіду за допомогою ЗМІ, видавничої 

діяльності, участі  в міжнародних, Всеукраїнських освітніх виставках, 

конкурсах, програмах; участь в обласному науково-методичному проекті 

«Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». 

♦ Впровадження віртуальної учительської як засобу мережевої взаємодії 

адміністрації та вчителів. 

♦ Продовження роботи над створенням єдиного освітнього 

інформаційного простору закладу в контексті вимог Нової української школи, 

участь в реалізації науково-методичних електронних проектах.  

♦ Урізноманітнення форм і методів виховної роботи з учнями відповідно 

до вимог Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.  

♦ Формування цілісної системи національно-патріотичного, 

громадянського, морально-етичного виховання молоді. 

♦ Організація належного психологічного і соціального супроводу дітей, 

постраждалих внаслідок військових дій. 

♦ Удосконалення системи співробітництва «Школа–Сім’я–Громада», 

демократизація управління навчальним закладом, впровадження нових 

управлінських технологій. 
  

 

 


