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ВСТУП 

ПІДСУМКИ РОБОТИ ШКОЛИ 

Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання 

високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого 

суспільного вибору,  збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, 

культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня суспільства, 

забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями - таке 

першочергове завдання ставить держава перед освітянами.  

Головною метою сучасної системи освіти є створення умов для рівного 

доступу до якісної освіти, для розвитку і самореалізації кожної особистості як 

громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж 

життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. 

Головною метою діяльності Заболоттівської ЗОШ І-ІІІ ст. є розкриття 

творчого потенціалу кожної дитини, забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти і виховання учнівської молоді, формування свідомих громадян України і 

особистостей, які гармонійно поєднують інтелектуальний та  духовний 

розвиток, спроможні втілювати у життя ідеали свободи і демократії, перебувати 

в гармонії з собою і навколишнім середовищем. 

Організація навчально-виховного процесу 

Заклад працює за навчальним планом, що складається на основі 

розроблених МОН України базових навчальних планів. 

Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з 

науково-методичною використовуючи поряд із традиційними методами і 

формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання та 

виховання. 

Поглиблена підготовка учнів забезпечується вивченням спецкурсів, 

факультативів, курсів за вибором, а також відвідуванням занять у гуртках. У 

закладі може проводитись навчання учнів за індивідуальними навчальними 

планами. 
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Структура навчального року – семестрова. Тижневий режим роботи 

регламентується розкладом занять. 

Робочий навчальний план розробляється щороку на основі Типових 

навчальних планів МОН України.  

Основою конструювання робочого навчального плану є визначення 

зв'язків, які сприяють розумовому розвитку учнів, самопізнанню й 

усвідомленому особистісному самовизначенню.  

Робочий навчальний план закладу відповідає наступним нормативам: 

кількість навчальних годин, що визначає максимально допустиме навантаження 

учнів, не повинна перевищувати кількість годин, вказаних у Типових 

навчальних планах. 

Вивчення навчальних дисциплін здійснюється за програмами МОН 

України. 

Система оцінювання знань учнів, порядок переведення та випуску, 

нагородження визначаються МОН України. 

Основною формою організації навчально-виховного процесу є класно-

урочна система. 

Умови навчально-виховного процесу 

Питання формування культури здоров'я є пріоритетним напрямком 

діяльності адміністрації, учнівського самоврядування та психолого-

педагогічної служби. 

Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування 

закладу передбачено: 

• дотримання вимог державних органів санітарно-епідеміологічного 

контролю відповідно до чинного законодавства; 

• організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу, 

можлива  робота групи продовженого дня для школи І ступеня; 

• введення стабільного рухового режиму учнів: система рухової 

активності школярів включає щоденні фізичні заняття (уроки фізичної 

культури, заняття спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви); 
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• організацію гарячого харчування для учнів. 

Основним завданням забезпечення збереження життя та здоров'я учнів 

закладу є контроль за станом здоров'я під наглядом  шкільної психолого- 

педагогічної  служби та за необхідності коригування індивідуального рухового 

режиму, здійснення профілактики та діагностики захворювань,  

Особлива увага пропаганді здорового способу життя, залучення дітей до 

регулярних занять фізичною культурою і спортом. Раціональне використання  

наявної матеріально-технічної бази, ігрових й спортивних майданчиків. 

Кадрове забезпечення здійснюється на основі штатного розкладу. 

Педагогічна діяльність здійснюється на основі функціональних 

обов'язків, визначених у посадових інструкціях. 

 Станом на 01.09.2015року трудовий колектив Заболоттівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ  ступенів  сладався  з 23 педагогічних 

працівників та 9 осіб обслуговуючого персоналу, що в загальній кількості 

становить 32 особи. 

Учнівський колектив складається станом на 01.09.2015 року із 163 учнів, 

з яких 4 навчається за індивідуальним навчальним планом; 4 учнів пільгової 

категорії (діти з особливими потребами). 

 2009-

2010 

2010-

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

 

2013-

2014 

 

 

2014-

2015 

— чисельність учнів на кінець 

навчального року  

164 157 167 164 158 160 

— на високому рівні  4 9 9 9 8 7 

— переможців районних олімпіад, 

конкурсів 

4 11 12 13 25 24 

— переможців обласних олімпіад, 

конкурсів  

- - 1  1  

— переможців спортивних змагань 

(районних)  

2 2 1 3 - - 

— сиріт  - - - -   

— під опікою  1 1 1 1 1 1 

— чорнобильців  164 156 166 164 158 159 

— кількість класів  11 11 11 11 11 11 

— змінність  1 1 1 1 1 1 

— чисельність вчителів  21 21 23 24 23 23 

— з них з вищою категорією  5 5 5  7 7 

— І категорією  7 7 7  7 7 

— 2 категорією  2 5 8  6 7 
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— спеціалісти  7 4 3  3 2 

— старші вчителі  - - - - - - 

— методисти  - - - - - - 

— кількість кабінетів  2 2 2 2 2 3 

— спортзалів  1 1 1 1 1 1 

— майстерень  1 1 1 1 1 1 

— гуртків те секцій  8 4 5 4  4 

— комп’ютерів  11 11 11 11 11 11 

- ноутбуків      1 

- телевізорів 1 1 1 1 1 2 

 

Заболоттівська ЗОШ І-ІІІ ступенів у своїй діяльності керується  законами 

та урядовими рішенням в галузі освіти, розпорядженнями обласної та районної 

державних адміністрацій, районної ради, рекомендаціями Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, рішеннями колегії 

відділу освіти  та виховання та науково - методичної ради районного 

методичного кабінету. 

Організація методичної роботи 

З метою  підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогічних 

працівників  забезпечується своєчасне проходження ними курсів підвищення 

кваліфікації та атестації. 

Навчально – виховний процес  та позакласна діяльність з предметів  

здійснюється через організацію роботи шкільних предметних методичних 

об’єднань. 

Психологічна служба школи здійснює психологічний супровід навчально-

виховного процесу. 

Інноваційність методичної роботи з вчителями школи  забезпечується 

через нетрадиційні методичні заходи (тренінги, фестивалі, конкурси, тижні 

педмайстерності, творчі звіти). 

Методична проблема, над якою працює  Заболоттівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів: «Формування інформаційно-

комунікативної компетентності учнів на засадах особистісно-орієнтованого 

підходу» 
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Науково-методична робота  спрямована на дієву допомогу  педагогічним 

кадрам у реалізації актуальних проблем розвитку, удосконалення й підвищення 

професійної майстерності  та рівня психологічної підготовки, на активізацію 

творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу. 

 Методична робота у школі здійснюється згідно з законодавчими, 

нормативно-правовими документами про школу та Положенням про методичну 

роботу. В ній визначена чітка   структура методичної  роботи, яка складається   

із взаємопов'язаних  та  взаємодіючих  елементів: методична рада, яка є 

координатором всієї 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; методичні об'єднання. 

Головними завданнями методичних об'єднань є: 

- здійснення нормативно-правового, організаційного та науково-

методичного забезпечення навчально-виховного процесу відповідно до вимог 

освітніх стандартів; 

- забезпечення впровадження  інноваційних форм організації навчального 

процесу у школі( віртуальне навчальне середовище, Інтернет-портал 

навчального призначення, Курс: Школа) 

-- забезпечення   засвоєння   використання   найбільш   раціональних   

методів   і прийомів навчання і виховання школярів; 

- організація обміну досвідом успішної педагогічної діяльності; 

- виявлення, пропагування нових підходів до організації навчально–

виховного процесу; 

- створення умов для самоосвіти вчителів. 

Широко впроваджуються нетрадиційні форми проведення засідань 

методичних об'єднань: круглі столи, методичний діалоги, семінари - тренінги, 

творчі звіти тощо. 

Протягом року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом 

проходження курсів підвищення кваліфікації учителів. 
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Роки 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість учителів 3 5 5 7 6 6 4 

 

Вчителі школи беруть участь в районному Конкурсі – ярмарку 

педагогічної творчості: 

 

Навчальний 

рік 

Прізвище,ім'я 

вчителя 

Результативні

сть 

( Район) 

Результативні

сть 

(область) 

2011-2012 Гугайло С.В    

2012- 2013 Савонік В.С, 

Штинь Р.М 

Гугайло С.В 

І м. 

Подяка 

подяка 

лауреат 

2013-2014 Скібчик Н.М. ІІ м.  

2014-2015 Хондока Р.В 

Костючик І.В. 

Грушевська В.М 

І м. 

ІІ м. 

лауреат 

І м. 

 

Показником професійної майстерності є участь педагогічних працівників 

школи в Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»: 

Навчальний рік Прізвище,ім'я 

вчителя 

Результативність 

( Район) 

Результативність 

(область) 

2012- 2013 Хондока Р.В І м.  лауреат 

2013- 2014 Гугайло С.В лауреат  

2014- 2015 - - - 

 

В школі наявні нормативно-правові документи, що регламентують 

діяльність   загальноосвітнього закладу: Конституція України, Закони України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальний 

середній навчальний заклад, Концепція загальної середньої освіти, Національна 

доктрина розвитку освіти, Державні стандарти початкової, базової  та середньої 

загальної освіти, всі інструкції та накази, методичні листи та рекомендації 

МОН України. 

Сучасний процес інформатизації освіти потребує впровадження 

інформаційних технологій у навчання, а також в управління навчальним 

закладом. У школі комп'ютер став невід'ємною частиною не тільки кабінету 

інформатики, а й робочого місця вчителя, адже застосування комп'ютерних 

технологій дає змогу  педагогічним працівникам та адміністрації нашої школи  
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впорядкувати облік та обробку інформації, вдосконалити систему ведення 

документації і взагалі підвищити ефективність роботи педагогічного колективу, 

отримати  своєчасну методичну допомогу. 

Позитивним є те, що у школі працює швидкісний  Інтернет, тому є 

вільний  доступ педагогічним працівникам та адміністрації нашої школи  до 

сайтів МОН України, РОІППО, сайтів інших закладів освіти, що дає 

можливість оперативно користуватися достовірною інформацією вчителями і 

керівництвом школи, вчасно знайомитись з новими документами МОН і з їх 

проектами.  

Результати участі учнів школи у II турі Всеукраїнських олімпіад, 

МАН 
 

Рік Рейтинг Призери із предметів 

2008-2009 18 Ткач Д. (матем.), Скібчик А. (укр. мова та літ), 

Штинь С. (інформат.), Герштун О. (інформат., економ.), 

Федорчук Р. (інформат.) 

2009-2010 8 Штинь С. (труд.навч.), Герштун О. (інформ.), 

Завадський А. (інформ.), Водько О.(нім. мова) 

2010 – 2011  6 Завадський С. (інформ., нім.мова), Щур В.(фізика), 

Завадський А.(нім мова, інформ.), Самойдюк І.(екологія), 

Скібчик Р.(МАН, інформатика), Скібчик А.(нім..мова, літ., 

Всеукр. мовний конкурс ім. П.Яцика, мовно-літер. конкурс, 

історія ) 

2011 – 2012 5 Федорова Ю. (нім.мова), Завадський С. (нім мова), 

Завадський А. (нім мова), Самойдюк І. (фізика, рос. Мова), 

Скібчик А. (нім. мова, нім.мова, історія, рос.мова, Всеукр. 

Мовний конкурс ім. П.Яцика, мовно-літер. конкурс 

ім.Т.Шевченка), Завадський С. (МАН, інформатика) 

2012-2013 6 Федорова Ю., Завадський С., Завадський А. Гугайло 

К. (нім мова), Самойдюк І. (рос. мова), Бабік Н (ім. 

П.Яцика), Завадський С. (МАН, інформатика), Скібчик 

Роман (інформатика), Щур Вадим (економіка), Ковердюк 

В.( інформ) 

2013-2014 7 Гугайло К. (укр. мова, нім мова, рос.мова, мовно-

літературн ім. Т.Шевченка), Завадський С.(МАН, 

інформатика,нім мова), Щур В(), Ткач Д. (асторономія, 

фізика), Самойдюк А (астрономія, географія), Савчук Т.(укр 

мова, фізика ), Убрамик Ю (нім мова), Скібчик К. 

(психологія), Давидова О.(психологія),Ковердюк 

В.(трудове),Скібчик О.(біологія), 

2014- 2015 
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Самойдюк А. ІІІ м.(хімія, астрономія, фізика), 

географія, інформац. технології ІІ м.;Скібчик Ольга- 

економіка ІІ м., екологія ІІІ м.; Савчук Тетяну  ІІІ м.  

біології, економіки; укр. мова ІІ.; математ. ІІІ м.; Гугайло 

Катерина нім.мова – І м.; укр..мова ІІ м.; Бабік Наталія 
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нім.мова – ІІ м.; укр.мов.ІІІм.; Учасники ІІ етапу 

Міжнародного  мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Т.Шевченка: Гугайло 

Катерина (10 клас) – І місце; Бабік Наталія (8 клас) – ІІ 

місце; Денисюк Денис- 3кл. «Юне обдарування» (математ. 

ІІ м.);Веремчук Т. - укр..мов.ІІІ м. 

 

 

Участь учнів школи у III турі Всеукраїнських олімпіад 

 

Рік Кількість учасників Кількість переможців 

2008-2009 2 - 

2009-2010   

2010 – 2011 3 - 

2011 – 2012  5 1 

2012-2013 3 1 

2013-2014 2 1 

2014-2015          2  

 
Учні школи беруть участь у МАН : 

 

2011-2012 н.р. – 1 місце ІКТ (кер. Ювковецька Н.Г.) 

2012-2013 н.р. – 1 місце, 2 місце ІКТ (кер. Ювковецька Н.Г.) 

2013-2014 н.р. –  перше місце ІКТ (кер. Костючик І.В..) 

2014-2015 н.р. – 0 

 
Показник вступу учнів школи до ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. за останніх 5 років 

 
Рік Кількість випускників Вступ до ВНЗ Форма навчання 

2009-2010 10 4 державна  

2010 – 2011 4 1 державна 

2011 – 2012 9 3 державна 

2012-2013 15 9 державна 

2013-2014 13 9 державна 

2014-2015 13 6 державна 

 

Показник участі учнів школи у ЗНО  за останніх 5 років 
 

Рік Кількість випускників Кількість учасників 

2009-2010 10 6 

2010–2011 4 2 

2011–2012 9 7 

2012-2013 15 14 

2013-2014 13 10 

2014- 2015 13 13 

 

 

 

 



11 

 

Показник оздоровлення учнів школи за останнх 5 років 
 

Рік Кількість учнів Відсоток 

оздоровлення 

2009-2010 164 34% 

2010 – 2011 157 32% 

2011-2012 167 30% 

2012-2013 164 19% 

2013-2014 158 13% 

2014- 2015 162 1,6% 

 

За результатами навчальних досягнень учнів, анкетувань, що 

проводилися з метою вивчення освітніх запитів учнів та батьків  варто 

зазначити, що учні мають інтерес до вивчення української мови,  математики, 

хімії, основ інформатики, фізики, що враховується при  складанні навчального 

плану, розподілу годин варіативної складової, при організації роботи  

факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять. 

У своїй виховній діяльності  педагоги школи керуються державно-

нормативними документами України: Конституцією, Законами України “Про 

освіту”, “Про мови”, “Про загальну середню освіту”, Національною доктриною 

розвитку освіти, Національною програмою виховання дітей та учнівської 

молоді, Конвенцією про права дитини, Концепцією національно-патріотичного 

виховання та з метою досягнення високого рівня функціонування виховної 

системи школи, підвищення рівня вихованості школярів, їх готовність до 

самостійного життя і праці педагогічним колективом школи означено завдання 

щодо організації виховного процесу на 2016 – 2021р., а саме: 

- Формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, 

людини з властивими їй особистісними якостями і рисами характеру, 

світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками, поведінкою, 

спрямованою на розвиток демократичного суспільства в Україні. Твердження 

принципів загальнолюдської моралі; 

- Гармонійний розвиток дитини, підготовка до життя в існуючих 

соціальних умовах; реалізація його творчого потенціалу;  
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- Формування моральних цінностей з позиції добра, справедливості, 

правди, людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у родині і гуманних 

взаєминах між членами кожної родини, важливості ролі родини у суспільстві; 

- Виховання національної свідомості і самосвідомості, прилучення до 

традицій сімейно-побутової культури українців; 

- Формування основ естетичної культури, естетичних норм і 

принципів, переконань і ідеалів, естетичного сприйняття та емоційного 

ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, оволодіння цінностями і 

знаннями в сфері світового і народного мистецтва, музики, архітектури, побуту, 

ремесел; 

- Виховання свідомого ставлення до природи, почуття 

відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську 

цінність; 

- Забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона і 

зміцнення їхнього здоров'я . 

-     Формування в учнів рис громадян української держави за допомогою 

бесід, діалогів, лекцій, семінарів, форм позакласної роботи; 

-     Гармонізація внутрішньо колективних відносин, широке прилучення 

учнів до здобутків духовної та матеріальної культури нації. Розвиток  творчого 

потенціалу учнів, формування  здатності  до культурної самореалізації. 

В роботі з класом класні керівники 1-11-х кл. використовують 

затверджені дирекцією школи плани виховної роботи, згідно з яким  у класах 

проводяться різноманітні за напрямками виховання колективні творчі справи. 

Педагогічний колектив докладає максимум зусиль, щоб виховати справжнього 

громадянина, патріота, гуманіста, спроможного ввійти в новий етап життя та 

зайняти там стійку позицію. 

Протягом минулих  навчальних  років проводилася систематична робота 

серед школярів з метою запобігання та профілактики поширення алкоголізму, 

наркоманії, токсикоманії, СНІДу та профілактики злочинності. Проводилися 



13 

 

заходи з метою формування здорового способу життя, розвитку духовності та 

зміцнення моральних засад суспільства.  

У школі проводяться систематичні заходи з метою попередження 

правопорушень серед учнів. Працює Рада профілактики, яка розглядає 

питання поведінки відвідування уроків учнями девіантної поведінки на 

засіданнях згідно плану роботи Ради профілактики. Класні керівники, дирекція 

школи  проводять з даною категорією учнів індивідуальні бесіди, консультації, 

залучають  їх до позакласної роботи, доручають виконувати громадські 

доручення.  

Системою виховної роботи школи передбачено залучення до виховного 

процесу батьківської громадськості. 

Співпраця педагогічного колективу та батьків здійснюється через 

спілкування на батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету, спільне 

обговорення питань на засіданнях піклувальної ради, ради з профілактики 

правопорушень. 

Певна увага приділена роботі з дітьми пільгового контингенту: було 

відвідано сім'ї цих учнів. До Дня захисту дітей, Дня інваліда дітей цієї категорії 

було вшановано подарунками. 

Організована робота гуртків різного напрямку: 

- Краєзнавчий 

- Вокальний 

- Прикладного мистецтва 

- Волейбольний 

- Хореографічний 

Відвідування учнями навчальних занять постійно контролюється 

класними керівниками, розглядається на раді профілактики. 

Як результат впливу цієї роботи є 100% охоплення дітей навчанням. За 

останні роки не було випадків невідвідування учнями школи, які призвели б до 

припинення навчання у школі. 
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Мають місце випадки в куріння учнями. Тому нагальною проблемою є 

превентивне виховання школярів, яке стає одним із пріоритетних напрямків у 

виховній роботі педагогічного колективу. 

Згідно з річним планом у школі проводилася певна робота з формування 

здорового способу життя, попередження травматизму, спортивно-масова 

робота. 

За останні три роки в школі не було випадків травмування учнів під час 

навчально-виховного процесу. 

 Разом з тим залишається побутовий травматизм. У школі розроблено 

низку заходів щодо попередження травматизму учнів.  

Питання стану роботи школи щодо запобігання дитячого травматизму 

розглядались та аналізувались на педраді; нараді при директорові; методичному 

об’єднанні класних керівників; батьківських зборах. 

Соціальна підтримка дітей з малозабезпечених родин та інших учнів із 

соціально вразливих категорій, а також соціальна підтримка обдарованих дітей 

в школі проводиться згідно з Законом України „Про освіту", постановами 

кабінету Міністрів. 

Усі учні школи харчуються безкоштовно протягом року за кошти, які 

виділяються із чорнобильського фонду. Робота по соціальному захисту дітей 

соціально вразливих категорій ведеться школою разом з батьківським 

комітетом та радою школи. 

У школі продовжує роботу дитяча організація «Вербиченька», яка 

виховує учнів патріотизм, ініціативність, самодисципліну, активність, 

відповідальність га організаторські здібності. 

 Керівним органом організації є штаб  «Вербиченьки». «Вербиченька» 

об'єднує  учнів 5 - 7-х класів.  

Основною метою діяльності організації «Вербиченьки» є захист прав та 

інтересів своїх членів, об'єднання зусиль для добрих та корисних справ, 

розвиток здібностей підростаючого покоління, виховання поваги до людей 

похилого віку, ветеранів Другої світової війни, учасників АТО, надання їм 
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посильної допомоги, виховання дбайливого ставлення до навколишнього 

середовища, відродження українських звичаїв та традицій. 

Аналіз матеріально-технічної бази та фінансово-господарської 

діяльності школи: 

•  оформлено та забезпечено роботу кабінету інформатики; 

•  оформлено Куточок народознавства 

•  оновлено меблі та наповнено навчальним матеріалом куточок 3ахисту 

Вітчизни,  історії рідного села; 

• надано матеріальну допомогу та премійовано всіх працівників школи; 

• забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем 

життєзабезпечення школи; 

• проведено поточний ремонт усіх класних кімнат, відремонтовано 

тепловий вузол, упорядковано територію школи; 

• проведено заміну умивальників, мийок у харчоблоці їдальні, кабінеті 

фізики та біології; 

• проведено ремонт та заміну труб холодного водопостачання у шкільній 

їдальні, коридорі І поверху, підвальному приміщенні; 

• облаштовано другий питтєвий фонтанчик; 

• встановлено   безлімітний швидкісний Інтернет- зв'язок по всій школі; 

• управлінням освіти,молоді та спорту Володимирецької РДА  для школи 

придбано кабінет художньо – естетичного циклу  

Виходячи із вищезазначеного, основними завданнями діяльності 

школи на період  2016 – 2021 років є: 

• 1. Забезпечення функціонування школи І – ІІІ ступенів. 

• 2. Подальше впровадження у навчальний процес школи допрофільної та 

профільної системи навчання. 

• 3. Здійснення в школі  моніторингу якості знань учнів. 

• 4. Введення процедури оцінки батьками та учнями рівня якості освітніх 

послуг школи. 
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• 5. Здійснення аналізу наявних навчальних планів і програм школи з 

метою їх систематизації, узгодження, актуалізації змісту відповідно до потреб 

системи освіти й забезпечення наступності підготовки випускників. 

• 6. Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і 

засобів навчання: 

• 6.1. Модернізація і постійна підтримка WEB-сайту школи. 

• 6.2.Організація і запровадження в школі дистанційної форми 

факультативних і додаткових занять. 

• 6.3. Запровадження у навчальний процес школи тренінгових технологій 

з використанням інтерактивних методів навчання на основі особистісно й 

компетентнісно орієнтованого підходів. 

• 6.4. Створення умов для вивчення двох іноземних мов у 1-11 класах. 

• 7. Вдосконалення в школі мережі інформаційно-ресурсного 

забезпечення. 

• 8. Обладнання навчальних класів школи сучасною технікою для 

проведення занять (проектори, ноутбуки, інтерактивні дошки тощо). 

• 10. Посилення науково-методичного супроводу навчально-виховного 

процесу: 

• 11. Забезпечення підготовки учнів  до участі в  МАН України. 

• 12. Запровадження регулярного проведення практичних «круглих 

столів», семінарів, конференцій з обговорення актуальних проблем розвитку 

системи освіти й педагогічної науки. 

• 13. Забезпечення висвітлення на Web-сайті школи  діяльності закладу. 

•  14. Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці учасників 

навчально-виховного процесу школи: 

• 15. Оформлення інформаційних куточків для висвітлення інформації 

про діяльність школи. 

• 16. Співпраця педагогічного колективу школи із батьківською 

громадськістю, розширення кола спілкування з батьками, поліпшення 
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організації батьківської просвіти, одним із завдань якої має бути пропаганда 

позитивного родинного виховання.  

• 20. Забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, організацію та 

вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів школи, району, 

опанування педагогами нових інноваційних методів та форм навчання.  

• 21. Продовження створення сучасної технічної бази школи та естетичне 

оформлення навчальних кабінетів, приміщень школи в цілому.  

• 22. Продовження комп’ютеризації навчально-виховного процесу.  

• 23. Створення єдиного інформаційного простору школи.  
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Основна частина 

2. Потреба в педагогічних кадрах 
 

№ Фахівці  

 

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

1.  Українська мова та літ      

2.  Зарубіжна літ      

3.  Німецька мова      

4.  Англійська мова      

5.  Математика      

6.  Історія      

7.  Географія      

8.  Природознавство      

9.  Фізика, астрономія      

10.  Хімія      

11.  Біологія      

12.  Фізична культура      

13.  Трудове навчання      

14.  Музичне мистецтво      

15.  Образотворче мистецтво      

16.  Правознавство      

17.  Основи здоров’я      

18.  Інформатика      

19.  Людини і суспільство       

20.  Основи економіки      

21.  Художня культура       

22.  Захист Вітчизни       

23.  Початкові класи       
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                                             3. Графік  

стану вивчення навчальних предметів 
 

№ Предмет  2015 

2016 

2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

1.  Українська мова та  література *     

2.  Зарубіжна   література  *    

3.  Іноземна мова (англ, нім мова)   *   

4.  Математика    *  

5.  Історія  *    

6.  Географія *     

7.  Природознавство   *   

8.  Фізика, астрономія    *  

9.  Хімія     * 

10.  Біологія     * 

11.  Фізична культура  *    

12.  Трудове навчання    *  

13.  Музичне мистецтво  *    

14.  Образотворче мистецтво  *    

15.  Правознавство 

 (практичний курс) 
 *    

16.  Основи здоров’я  *    

17.  Інформатика    *  

18.  Людина і світ  *    

19.   Економіка   *   

20.  Екологія      * 

21.  Художня культура   *    

22.  Захист Вітчизни     *  

23.  Початкові класи  *     
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4. План атестації  

Педагогічних працівників на 2016-2021р.р. 
 

№ 

з/п 

Прізвище, імя та по 

батькові 

Фах  Посада  Курси  Атестація Примітк

а  

1 

Скібчик Надія  

Миколаївна 

Укр. мова та  літ, 

нім мова 

Директор  2016 2018  

2 
Гугайло Ірина  

Сергіївна 

Укр. мова та  літ, 

історія 

ЗДНВР  2018 2016  

3 
Якубович Тетяна  

Адамівна 

Початкові класи, 

біологія  

ЗДВР  2020 2019  

4 

Дуляницька Марія  

Ісаківна 

Зарубіжна літ, 

рос мова 

Вчитель 

заруб,  

рос мови 

2020 2017  

5 
Сніжко Людмила  

Адамівна 

Укр. мова та  літ, Вч укр. 

мови та літ  

2020 2016  

6 

Веремчук Тетяна 

Степанівна  

Англ мова, нім 

мова  

Вчитель  

нім мови, 

англ. мов  

2016 2020 

 

 

 

7 
Грушевський Микола 

 Дмитрович 

 Математика, 

фізики 

Вчитель  

математ 
2017 2018  

8 
Костючик Іван 

Васильович 

Математики, 

фізики 

Вч фізики, 

інформат, 

математ 

 

2016, 

2017 

 

2019 

 

 

9 
Штинь Раїса 

 Михайлівна 

Хімії та біології Вч хімії та 

біології 

 2018 2020  

10 

Годунко Ольга 

Володимирівна 

Вчитель 

географії, 

біології, основ 

здоров’я   

Вчитель 

географії,  

2020 

 

2016 

 

 

 

 

 

11 

Троцюк Сергій  

Григорович 

Суспільні 

предмети 

 

Вчитель 

історії,  

право знав. 

2016 2017  

12 
Бартосевич Світлана  

Титівна 

Суспільні 

предмети 

 

Вч ОБЖ, 

образотв,  

трудового  

2020 2017  

13 

Гугайло Сергій 

 Васильович 

Труд навч, 

креслення,  

фіз. культ 

Вчитель 

трудового, 

фіз. культ 

2016, 

2017 

 

2019 

 

14 
Водько Ярослава 

Юріївна  

Фізична 

реабілітація  

Вчитель 

фіз. культ 

2020 2017  

15 
Скібчик Ніна  

Сергіївна 

Початкові класи Вчитель 

поч.кл. 

 2020 2017  
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16 

Ошурко Марія  

Степанівна 

Початкові класи Вчитель 

початкови 

класів 

 2019 2020  

17 

Грушевська Віра 

 Миколаївна 

Початкові класи Вчитель 

початкови

х класів 

 2019 2020  

18 
Савонік Валентина 

 Степанівна 

Рос мова та літ, 

практ психолог  

Практичн. 

психолог 

2020 2016  

19 

Хондока Роман  

Володимирович 

Музика, етика, 

естетика, 

 худ культура 

Вчитель 

музики, 

худ культ 

2016, 

2020 

2019  

20 
Жильчук Тетяна  

Олександрівна 

Початкові класи Вчитель 

початкови

х класів 

2016 2018  

21 
Долід Валентина  

Василівна 

Початкові класи Педагог-

організат 

2019 2016  

22 
Ювковецька Наталія 

Григорівна 

Початкові класи, 

вч ін форм, матем 

Вчитель 

математик 

2020 2017  

23 

Мордас Марія Леонідівна  Початкові класи  Вчитель 

поч. класів 

інд форми 

2018 2019  

24 
Ткач Ольга 

Олександрівна  

Вчитель укр. мови 

та літ, 

Керівник 

гуртків 

2018 2019  

25 
Штинь  

Людмила Іванівна  

Вчитель укр. мови 

та літ, нім мови 

Вч нім 

мови 

2019 2020  

26 
      

27 

      

28 

      

29 
      

30 
      

31 
      

32 
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5. Графік атестації працівників 

Заболоттівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2016-2021 н.р. 
№  ПІБ вчителя Дата 

народж 

Посада Педстаж 

01.09.15 

Категор 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Примітка  

1 Скібчик Н.М. 1970 директор 23 В   *     

2 Якубович Т.А 1980 ЗДНВР 9 І   *     

3 Жильчук Т.О. 1976 ЗДВР 20 І *     *  

4 Савонік В.С. 1967 психолог 24 ІІ *     *  

5 Годунко  О.В. 1986 вч. географії 5 С *   *    

6 Дуляницька М. І. 1955 вч. світ. літ. 40 В  *      

7 Сніжко Л.А. 1977 вч. укр.мови 16 ІІ *   *    

8 Штинь Р. М. 1967 вч.хім.,біол. 26 І    *    

9 Бартосевич С.Т. 1953 вч. обсл. пр. 44 І  *      

10 Гугайло С.В. 1971 вч. труд.нав. 25 В    *    

11 Костючик І.В. 1973 вч. математ. 23 В    *    

12 Грушевський М.Д. 1953 вч. математ. 40 В   *     

13 Троцюк С.Г. 1949 вч історії 39 І  *     Звільн. 

14 Скібчик Н.С. 1965 вч. поч. клас 29 В  *      

15 Грушевська В.М. 1959 вч. поч.клас 36 В     *   

16 Ошурко М.С. 1962 вч. поч.клас 35 С    *    

17 Долід В.В. 1979 вч.поч.кл. 16 ІІ *  * *   Перен.  

18 Ювковецька  Н.Г. 1984 вч математ 12 ІІ  *     Перен., зв 

19 Гугайло І.С. 176 вч.укр.м,літ 18 І *     *  

20 Водько Я.Ю. 1985 вч. фізкульт. 12 ІІ  *     Перен. 

21 Мацюк Т.С. 1989 Вч іноз мови 5 ІІ     *  Перен. 

22 Штинь Л.І. 1987 Вч іноз мови 10 С    *    

23 Криса Н.М. 1992 Вч.матем. 2 С     *  Звільн. 

24 Курин А.М. 1995 Вч. фізкульт 1 С      *  

25 Вознюк І.М. 1992 Вч. нім мови 2 С     *  Звільн. 

26 Кубай О.М. 1987 Вч. англ.м. 6 С    *    

27 Бедик Г.М. 1975 Пед.-огр. 12 С   *     

28 Голуб Ю.М. 1996 Вч. історії 1 б       З 2017 р. 

29 Подерня Н.В. 1986 Вч. матем. 8 ІІ       З 2018 р. 

30 Городна Т.А.  Вих. ГПД 4 С       З 2018 р. 

31             

32             
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6. Графік проходження курсової підготовки педагогічних працівників  

Заболоттівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2016-2021 н.р. 
№  ПІБ вчителя Дата 

народ 

Посада Педстаж 

01.09.15 

Категор

ія 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Примітка  

1 Скібчик Н.М. 1970 директор 23 В *     *  

2 Гугайло І.С. 1976 ЗДНВР 18 І   *     

3 Хондока Р.В. 1985 ЗДВР 7 І *    * *  

4 Савонік В.С. 1967 психолог 24 ІІ     *   

5 Годунко  О.В. 1986 вч. географії 5 С     *   

6 Дуляницька М. І. 1955 вч. світ. літ. 40 В     *   

7 Сніжко Л.А. 1977 вч. укр.мови 16 ІІ     *   

8 Штинь Р. М. 1967 вч.хім.,біол. 26 І   *     

9 Бартосевич С.Т. 1953 вч. обсл. пр. 44 І     *   

10 Гугайло С.В. 1971 вч. труд.нав. 25 В * *    *  

11 Костючик І.В. 1973 вч. математ. 23 В * *    *  

12 Грушевський М.Д. 1953 вч. математ. 40 В  *      

13 Троцюк С.Г. 1949 вч історії 39 І *     *  

14 Скібчик Н.С. 1965 вч. поч. клас 29 В     *   

15 Грушевська В.М. 1959 вч. поч.клас 36 В    *    

16 Ошурко М.С. 1962 вч. поч.клас 35 С    *    

17 Жильчук Т.О. 1976 вч. поч.клас 20 І *     *  

18 Долід В.В. 1979 вч.поч.кл. 16 ІІ    *    

19 Ювковецька  Н.Г. 1984 вч математ 12 ІІ     *   

20 Якубович Т.А. 1980 вч музики 9 І  *   *   

21 Водько Я.Ю. 1985 вч. фізкульт. 12 ІІ     *   

22 Веремчук Т.С. 1989 вч іноз мови 5 ІІ *     *  

23 Штинь Л.І. 1987 вч іноз мови 10 С    *    

24        *     
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7. Розподіл випускників 11 класу 

 

Навчальні роки 

Випуск 

11 кл 
ІІІ-IY р.а. ІІ р.а. І р.а. Працює 
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о
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о
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П
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2015-2016 

 
10 9         

2016-2017 

 
7          

2017-2018 

 
13          

2018-2019 

 
15          

2019-2020 

 
16          

2020-2021 
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8. План реалізації 

Програми національного виховання 

учнівської молоді Володимиреччини 

 
№ 

з/п 
Напрямки виховання 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 
Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави  
*     

2 

Ціннісне ставлення до 

історичних, культурних, 

духовних надбань рідного 

краю 

 *    

3 
Ціннісне ставлення до 

сім’ї, родини, людей  
  *   

4 
Ціннісне ставлення до 

себе  
*     

5 
Ціннісне ставлення до 

природи  
   *  

6 
Ціннісне ставлення до 

праці  
   *  

7 
Ціннісне ставлення до 

мистецтва  
    * 
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9. Динаміка контингенту 

 
Класи 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

1 24  22  22  16  14  

2 20  24  22  22  16  

3 9  20  24  22  22  

4 19  9  20  24  22  

Усього  72  75  88  84  74  

5 14  19  9  20  24  

6 17  14  19  9  20  

7 16  17  14  19  9  

8 15  16  17  14  19  

Усього  62  66  59  62  72  

9 13  15  16  17  14  

10 7  13  15  16  17  

11 9  7  13  15  16  

Усього  29  35  44  48  47  

Разом  163  176  191  194  193  
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10. Заходи з техніки безпеки і охорони праці, оздоровлення 

учнів 
 

 № 

п/п 

Зміст роботи Термін проведення Відповідальний 

1 Проведення бесід про попередження 

дитячого травматизму під час перерв 

серед учнів 1-11 класів 

  2016-2021р.р., 

раз на місяць,  

Класні керівники 

1-11 класів 

2 Організація  навчання працівників 

школи з ЦЗ, ТБ та пожежної безпеки 

2016-2021р.р.,  

Серпень, січень 

Адміністрація  

3 Обладнання куточків ЦЗ, ТБ, пожежної 

безпеки 

2016 -2021р.р. 

Серпень 

Адміністрація  

4 Забезпечення розробок і затвердження 

планів евакуації і порядку оповіщення 

людей на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій 

 2016-2021р.р. Адміністрація  

5 Розгляд  на загальношкільних та класних 

батьківських зборах питань про 

попередження дитячого травматизму 

  2016 -2021р.р.,  

за окремим планом  

  

Адміністрація, 

Класні керівники 

1-11 класів 

6 Регулярно проводити огляд шкільного 

приміщення та шкільної території щодо 

дотримання протипожежного режиму 

2016-2021р.р. Завгосп  

7 Організація  навчання працівників 

школи з ЦЗ, ТБ та пожежної безпеки 

2016-2021р.р.,  

Серпень, січень 

Адміністрація  

8 Обладнання куточків ЦЗ, ТБ, пожежної 

безпеки 

2016-2021р.р. 

Серпень 

Адміністрація  

9 Організація роботи та участь шкільних 

агітбригад ЮІР та ДЮП у 

загальношкільних та районних 

змаганнях 

 2016-2021р.р.,  

за окремими планами 

ЗДВР, класні 

керівники 

10 Організація оздоровлення школярів 2016 -2021р.р.  Адміністрація  

11 Щоквартальний аналіз випадків    

травматизму     

1 раз на квартал Адміністрація  
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11. Зміцнення навчально-матеріальної бази школи  

 
№з/п Зміст заходів Термін 

 

1 Щороку проводити поточний ремонт школи  Щороку влітку 

2 Поетапна заміна віконних та дверних рам, 

сантехнічних вузлів школи  

2016 – 2021р.р. 

3 Реконструкція фасаду школи  До 2021р. 

4 Обладнати та оформити кабінети   

 Обслуговуючої праці 2017 – 2019р.р. 

Захисту Вітчизни 2016 – 2018р.р. 

Іноземної мови  2017 – 2019р.р. 

5 Кімнату школяра До 2017 

6 Часткова заміна шкільних меблів 2016 – 2021р.р. 

7 Поповнення матеріально-технічної бази школи 

технічними засобами навчання  

2016 – 2021р.р. 

8 Провести ревізію електромережі в приміщеннях 

школи у відповідності з правилами пожежної 

безпеки 

2016 – 2021р.р. 

9 Провести ремонт каналізаційної системи школи 2016 – 2021 р.р. 

10 Замінити застаріле технологічне обладнання у 

шкільній їдальні 

2016 – 2021 р.р. 

11 Встановити сигналізаційну систему у приміщенні 

школи 

2016-2021р.р. 

12 Встановити світлові покажчики аварійних виходів 

із приміщення школи 

2016-2021р.р. 

 

13 

Обгородження шкільної території школи До 2019 р. 
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12. Удосконалення навчання,  

виховання учнів та підготовки їх до школи 
 

 

1. Всебічно аналізувати всі ділянки навчально-виховної роботи з учнями  

і вживати заходів для їх удосконалення……………………………………….щорічно 

 

2. Поповнювати навчальні кабінети, майстерні наочними посібниками,  

технічними засобами навчання та іншим обладнанням………………………щорічно 

 

3. Активізувати роботу з обдарованими учнями, проводити предметні олімпіади, 

залучати школярів до роботи в МАН………………………………………… щорічно 

 

4. Розвивати в учнів інтерес до знань шляхом проведення гурткової  

роботи, предметних тижнів, інших позакласних заходів…………………… щорічно 

 

5. Актуалізація ресурсу особистості як джерело її розвитку…………….…2016-2021 

 

6. Активізувати правове виховання школярів з метою здійснення  

шефства над важковиховуваними підлітками, поліпшити роботу  

ради по правовому вихованню і профілактиці правопорушень……………. постійно 

 

7. Творче використання народних традицій та розвиток естетичного  

виховання школярів. Розширення мережу гуртків художньої та  

творчої діяльностей…………………………………………………………....2016-2021 

 

8. Піднести рівень фізичного виховання школярів та розвиток  

учнівського спорту. Проводити шкільні і приймати участь в районних  

спортивних змаганнях……………………………………………………….....2016-2021 

 

9. Активізувати роботу педколективу з реалізації Програми  

національного виховання учнівської молоді……………………………........2016-2021 

 

10.Активізувати роботу педагогічного колективу з формування в учнів національно- 

патріотичних та військово- патріотичних цінностей, любові та поваги до рідної 

держави, краю, гордості за її 

захисників……………………………………………………………………….2016-2021 
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13. Робота з батьками 
 
1. Педагогічний всеобуч батьків, консультаційний 

центр……………………......щорічно 

 

2. Систематично інформувати батьків про стан  

здоров’я дітей ……………………………………………………………….....після 

медогляду 

 

3. Проводити батьківські збори з таких тем: 

 

 Про заходи щодо запобігання дитячого травматизму 

під час перебування дітей в школі та вдома………………………….....щорічно 

   

 Взаємодія школи і сім’ї по формуванню в школярів  

ціннісного ставлення до суспільства і держави, до себе…………….....2015 – 2016  

 

 Спільна робота педколективу, класних керівників, батьків по вихованню 

загальнолюдських цінностей на основі історичних,  культурних, духовних  

надбань рідного краю  ……………………………………………………2016 – 2017  

 

 Спільна робота школи та сім’ї, громадськості з формування 

ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей...……….….2017– 2018 

 

 Взаємодія школи і сім’ї по формуванню в школярів ціннісного 

 ставлення доприроди,праці………………………………………….2018 - 2019 

 

 Особистісне самовизначення учнів шляхом формування  

морально-християнських та духовних цінностей……………………….2019 – 2020  

 

 Формування естетично розвиненої та фізично здорової  

особистості в сім’ї………………………………………………………....2019– 2020 

 

 Як зробити знання учнів міцними. Проблеми, пошуки, 

знахідки……………………………………………………………щорічно 

 

 Трудове виховання в сім’ї та підготовка школярів  

до свідомого вибору професії……………………………………………..щорічно 

 

 Роль родини у запобіганні шкідливих звичок підлітків 

…………………………………………………………………………………..щорічно 

 

4. Педагогічний всеобуч батьків. Критерії розвитку дітей з  

особливими потребами………………………………………………….…..2016 – 2021  

 

5. Обстеження матеріально-побутових умов школярів, надання  

матеріальної допомоги дітям з багатодітних, малозабезпечених  

сімей, сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування……………….щорічно 
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14. Тематика засідань педагогічних рад    
 

Тематика засідань педагогічних рад   на 2015– 2016 н.р. 

1. Використання інформаційно-комунікативних та комунікаційних методик 

в процесі вивчення навчальних предметів. Комунікативна спрямованість 

вивчення предметів гуманітарного циклу. 

2. Формування соціального досвіду учнів на основі національно-

патріотичного та військово-патріотичного виховання. 

3.  Робота педколективу з удосконалення формування у школярів ціннісного 

ставлення особистості до суспільства, держави, до себе. 

4. Педрада-дискусія «Превентивне виховання неповнолітніх. Правові 

аспекти профілактики правопорушень». 

5. Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення 

професійної компетентності 

 

 

 

Тематика педрад   на 2016 – 2017 н.р. 

1. Ефективні прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 

під час роботи з комп’ютером на всіх етапах уроку.  

2. Педрада-«круглий стіл» «Робота педагогічного колективу з розвитку 

патріотизму та національної свідомості учнів через вивчення історії 

українського народу, духовних надбань рідного краю». 

3. Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, 

здатності до навчання впродовж усього життя на основі впровадження 

інноваційних технологій навчання. 

4. Формування інноваційної компетентності і культури в учителів та 

використання ними інноваційних технологій у педагогічному процесі. 
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Тематика педрад   на 2017 – 2018 н.р. 

1. Упровадження інноваційних методів роботи з обдарованими учнями як 

засіб формування інтелектуального потенціалу особистості школяра. 

2. Робота педагогічного колективу з формування у школярів ціннісного 

ставлення до сім’ї, родини, людей в процесі викладання основ наук та в 

позаурочній діяльності. 

3. Розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, 

олімпіадах, роботі гуртків. 

4. Актуальні проблеми формування навичок здорового способу життя, 

соціального досвіду учнів. 

 

 

 

 

Тематика педрад на 2018 – 2019 н.р. 

1. Забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи як одна 

з основних умов реалізації особистісно зорієнтованого навчання. 

Удосконалення роботи педколективу з підвищення якості й ефективності 

сучасного уроку. 

2. Діяльність педагогічного колективу щодо формування в учнівської 

молоді ціннісного ставлення до природи в процесі викладання 

природничих дисциплін та позаурочній природоохоронній діяльності та 

виховання працелюбної особистості у світлі програми національного 

виховання учнівської молоді. 

3. Формування життєвих компетенцій особистості з особливими потребами 

на засадах педагогіки життєтворчості на основі впровадження 

інноваційних технологій навчання.  

4. Педрада-конференція. Розвиток креативного потенціалу учасників 

навчально-виховного процесу через використання сучасних інноваційних 

технологій важливий мотиваційний чинник якісної освіти. 
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Тематика педрад   на 2019 – 2020 н.р. 

1. Діяльність педагогічного колективу щодо створення психолого-

педагогічних умов для особистісного самоврядування школярів: аналіз та 

пошук нових форм його роботи 

2. Розвиток інноваційного середовища навчального закладу як засіб 

системно-мотиваційних чинників професійного зростання педагогів. 

3. Формування художньо-естетичної компетентності і культури особистості 

у навчально-виховному процесі школи та позаурочній діяльності. 

4. Презентація методичною радою, предметними  методичними 

об’єднаннями напрацьованого педагогічного досвіду по науково-

методичній проблемній темі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


