
Аналіз роботи за 2014-2015 навчальний рік. 

Пріоритетні   завдання, що забезпечують  

реалізацію права на освіту 

у 2015-2016 н.р. 
Впродовж 2014-2015 н.р. робота колективу Немовицької загальноосвітньої 

школи була спрямована на виконання Конституції України, законів України 

„Про освіту",  «Про загальну середню освіту",  Указів Президента України  „Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в 

Україні", „Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", „Про 

заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", основних 

положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки та 

інших нормативно-правових документів. 

Слід зазначити, що у минулому навчальному році було вжито ряд заходів 

щодо забезпечення реалізації районних програм розвитку галузі та вирішення 

таких завдань як: 

- Забезпечення умов для впровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти; 

- Організація індивідуального навчання з метою реалізації права дітей з 

особливими освітніми потребами; 

- Забезпечення організації регулярного підвезення учнів с.Катеринівка, 

Гута-Перейма, ст. Немовичі на навчання; 

- Актуалізація використання  єдиного інформаційного простору; 

- Забезпечення дієвої роботи органів учнівського самоврядування; 

- Забезпечення реалізації Програми національного виховання учнівської 

молоді Сарненщини на 2008-2020 роки через гурткову роботу та роботу 

шкільного музею; посилення виконання заходів програми у початковій школі; 

- Виконання заходів щодо дотримання санітарного законодавства, 

покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів 

захворювання; 

- Виконання заходів, спрямованих на підвищення моральності в 

суспільстві, правової культури утвердження здорового способу життя, 



запобігання правопорушенням та дитячого травматизму. 

Адміністрацією навчального закладу, педагогічним колективом 

напрацьована певна система роботи щодо реалізації даних завдань через усі 

структурні ланки організації методичної, навчально-виховної роботи. 

Впродовж 2014-2015 навчального року педагогічним колективом школи 

проведена робота для забезпечення досягнення головної мети Немовицької 

ЗОШ І-ІІІ ст. – забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

В червні-серпні місяці 2014 року здійснено уточнення списків учнів 

шкільного віку з 5 до 18 років. До 15 серпня дані списки оформляються згідно 

вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку затвердженої 

постановою Кабінету міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646. 

Уточнення  показало, що станом на 01.09.2014 року із числа дітей шкільного 

віку, які проживають у мікрорайоні школи на обліку перебувало 686 дітей, 

п’ятирічного віку - 67. З них:  

Навчаються у ЗОШ      -  583     

ДПТНЗ                  -      66     

ВУЗах                   -    12   

Не навчаються:                                      - 11       

за станом здоров’я                                - 5       

інші причини                                         - 6         

Навчаються в спеціальних закладах   - 14    

У 2014-2015 навчальному році в школі навчається  540 учнів.      

       в школі І ступеня – 217учнів; 

       в школі ІІ ступеня – 248 учнів; 

       в школі ІІІ ступеня – 75 учні.  

З них 11-й клас закінчують 36 учнів, 9 клас – 53 учні.  Випускники 9-х 

класів, в основному продовжують навчання в школі. Так,  у цьому навчальному 

році із 52 випускників 9-х класів  навчання у 10 класі продовжують 39 учнів 



(75%). На 2015-2016 навчальний рік із 52 випускників 9 класу планують 

продовжувати навчання  в 10 класі – 35 учнів.  

 Середня наповнюваність класів становить 22 учні. 

У школі укомплектовано 24 класи.  

Останнім часом кількість учнів у школі залишається стабільною: 

2009-2010 н.р. – 594 учні, 24 класи; 

2010-2011 н.р. – 556 учнів, 23 класи; 

2011-2012 н.р. – 533учні, 22 класи; 

2012- 2013 н.р. – 527учнів, 23 класи. 

2013-2014 – 526 учнів, 24 класи 

2014-2015 – 540 учнів, 24 класи         
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       Всі учні 9-х класів продовжили навчання у навчальних закладах: у 10-х 

класах ЗОШ, та у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. З 52 

випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року продовжили 

навчання  52, з них 39  у 10-му класі своєї школи, 1 – вечірній школі,10 –ПТУ, 

2- педколедж  інші у коледжах та професійних ліцеях. 

Із 36 випускників 11 класу вступили: в заклади ІІІ-ІУ рівнів акредитації – 

13 (36%); І-ІІ рівня акредитації – 5(14%); ПТУ – 12 (33%), 6 (17%) – не  

працевлаштовані і не навчаються. 



        В старшій школі навчання здійснюється за такими профілями:  

10А,11А класи – профіль української філології, 38 учнів; 

10Б,11Б класи – універсальний профіль, 37 учнів;  

Для 47 учнів с.Катеринівка, 16 із с.Гута-Перейма, 7 ст.Немовичі 

організовано підвезення на навчання  шкільним автобусом, яке здійснюється 

двома рейсами у І зміну та двома рейсами у ІІ зміну. Погоджено маршрут для 

підвезення дітей з вулиці 17 вересня (Михнівка), що буде здійснюватись з 01 

вересня 2015 року.  Навчання здійснюється лише в першу зміну.  

Основним завданням закладу є виховання духовно-моральної та життєво-

активної особистості школяра в умовах застосування інноваційних 

педагогічних технологій, розвиток природних здібностей і обдарувань учнів, 

яке реалізується в роботі над проблемною темою «Упровадження нових 

педагогічних технологій в організацію навчально-виховного процесу – шлях до 

гуманізації та особистісно-зорієнтованого навчання та виховання школярів» 

 Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами та 

доцільність їх розстановки. 

   У 2014-2015 навчальному році чисельність працівників закладу 

становить 75 працівники. З них 54 педагоги, 20 - обслуговуючого персоналу.  Із 

54 вчителів 53 мають основну роботу, 1 сумісник, один перебуває у відпустці 

по догляду за дитиною до 3-х років, 19 мають кваліфікаційну категорію 

спеціаліст (9 розряд -4працівники), 2 - спеціаліст ІІ категорії, 7 -  спеціаліст І 

категорії, 22 – спеціаліст вищої категорії, 13 вчителів мають звання «Старший 

вчитель»,  3 – «Вчитель методист», нагороджено знаком «Відмінник освіти 

України» - 2 педагогічні працівники.  

Атестація педагогічних працівників 2014-2015 навчального року 

проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з 

проведення атестації вчителів школи, який передбачає: перевірку строків 

проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення 

вчителів за членами адміністрації школи; виявлення кількості уроків, 



необхідних для відвідування представниками адміністрації, профкому, членами 

атестаційної комісії; оформлення портфоліо вчителів; складання графіку 

проведення показових уроків учителів, які атестуються, а також позакласних 

заходів; вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної 

культури в педколективі та серед учнів. 

Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно 

до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи. 

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників 

навчального закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення 

навчально-виховного процесу на  високому рівні. 
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 Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. 

         У школі створено певну систему роботи щодо розвитку професійності, 

творчого потенціалу педагогів.   Організовано роботу методичних об’єднань: 

вчителів   початкових  класів і вихователів  ГПД, вчителів української мови, 

літератури та світової літератури, вчителів англійської мови, вчителів 

математики, фізики та інформатики, вчителів природничих предметів, вчителів 

суспільних предметів, вчителів фізичної культури,  класних керівників. Працює 

школа підтримки молодого вчителя до складу якої входять 13 молодих вчителів 

та 12 їх наставників. Педагогічний колектив працює над зростанням науково- 



теоретичного та методичного рівня викладання предметів. 

  З метою розвитку творчого потенціалу вчителя приділяється особлива 

увага систематичному залученню всіх членів педагогічного колективу до 

виступів на семінарах різних рівнів, педагогічних радах, методичних радах, 

конференціях, творчих звітах, конкурсах. Значна увага приділяється самоосвіті 

вчителів. 

Впродовж 2014-2015 н.р. на базі школи проведено засідання районних 

методичних об’єднань. Зокрема: 

- семінар-практикум вчителів початкових класів,  

- засідання районної школи молодого філолога 

Педагоги  школи є постійними учасниками  ярмарку педагогічної 

творчості.  У 2014-2015 н.р. участь взяли:  

З метою розвитку творчих здібностей учнів, виявлення обдарованих, 

талановитих дітей в школі сформована система роботи, яка включає 

діагностування, проведення анкетувань, бесід, індивідуальних  та групових 

занять, проведення позакласних заходів. Ведеться облік результативності участі 

учнів у предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах. Системна робота 

вчителів з дітьми у даному напрямі дає свої результати.   

Плідно працює в школі методичне об’єднання вчителів української мови та 

літератури. Щорічно учні школи мають призові місця в Міжнародному 

конкурсі з української мови імені Петра Яцика. У 2011-2012н.р. два призових 

місця, у 2012-2013н.р. 5 призових місць, у 2013-2014н.р. – одне ІІ місце,  у 

2014-2015н.р. – два призові місця. 

 

 

№ з/п Начальний рік Прізвище,ініціали 

вчителя 

Номінація Участь, 

призове місце 

10 2014-2015 Онищук Т.І. Початкові класи ІІІ 

11 2014-2015 Онищук Т.І. Виховна робота Участь  

12 2014-2015 Павловська Л.В. Початкові класи Участь 

13 2014-2015 Карпюк А.А. Географія Участь 



Прізвище, ім´я по 

батькові учня 

Клас  Вчитель 2014-2015 

Рябков Григорій 10-Б Мичко Н.А. ІІІ місце 

Мичка Зорян 8-А Свирид М.В. ІІІ місце 

В Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса 

Шевченка . У 2011-2012н.р. чотири призові  місця, у 2012-2013н.р. 3 призових 

місць, у 2013-2014н.р. – 2місця, у 2014-2015н.р. – п’ять призових місць 

Прізвище, ім´я по 

батькові учня 

Клас  Вчитель 2014-2015 

Мазур Софія 9-Б Свирид М.В. ІІ місце 

Макаревич Ольга 6-А Боровик М.В. ІІ місце 

Кардаш Катерина 5-Б Мичко Н.А. ІІ місце 

Марійчик Марія 8-Б Васильчик О.В. ІІІ місце 

Пецьков Денис 11-Б Мельник Н.Л. ІІІ місце 

У  Всеукраїнських  олімпіадах з базових дисциплін у 2014-2015 н.р.  учні 

школи мають такі досягнення. 

Прізвище, ім´я по 

батькові учня 

Клас  Предмет  Вчитель 2014-

2015 

Мазур Софія 9-Б Укр. мова Свирид М.В. ІІІ місце 

Мичка Зорян 8-А Укр. мова Свирид М.В. ІІІ місце 

Прищепок  Денис 10-А Інформаційні 

технології 

Карпець І.В. ІІІ місце 

Жук Микола  11-А Технології  Пацьола Є.Є. ІІ місце 

Унтілов 

Владислав 

4-Б Математика  Онищук Т.І. ІІІ місце 

 Щорічно учні 4-х класів є учасниками олімпіади «Юне обдарування» і 

мають також призові місця. У 2014-2015 н.р. учень 4-Б класу Унтілов 

Владислав  посів ІІІ місце з математики (Онищук Т.І.). 

У Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний дослідник» в номінації «Рослини навколо нас» 

учениця 6-А класу Макаревич Ольга (вч. Колядко С.Ю.) зайняла І місце в 

районному етапі  та ІІ місце в обласному. 

 Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. 



Виховна робота школи була спрямована на реалізацію законів України 

“Про освіту”,  “Про загальну середню освіту”, державних національних 

програм “Освіта України ХХІ століття”,  “Діти України”, Основних орієнтирів 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України,  

Концепції виховання дітей та молоді у Національній системі освіти, Програм 

національного виховання Рівненщини та Сарненщини на 2008-2020 роки, указів 

Президента України, рішень Верховної Ради, програм діяльності уряду, 

нормативно-правових документів, які регламентують діяльність та розвиток 

освіти, постанов і рішень органів місцевого самоврядування, розпоряджень та 

наказів управління освіти і відділу освіти Сарненської райдержадміністрації. 

У 2014 – 2015 навчальному році педагогічний колектив школи працював 

над проблемною темою «Формування морально-духовної, життєво 

компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі». 

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає 

можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: 

громадянське виховання, робота з обдарованими учнями, розвиток творчої 

особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу 

життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з 

профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень. 

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом 

навчального року проводились наради та консультації з питань організації та 

здійснення виховної роботи в класних колективах.  З метою досягнення більшої 

ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно зі шкільним 

психологом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні 

особливості учнів, продовжували роботу над складанням «Карт 

індивідуального психологічного розвитку учнів». 

Протягом навчального року згідно з планом роботи школи проводились 

засідання методичного об’єднання класних керівників, яке очолювала Пецькова 

О.М., наради при директорові та заступниках директора, де визначалися 



напрямки, цілі, форми та методи виховної роботи, шляхи досягнення більшої 

ефективності виховного процесу. 

Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники планують 

виховну роботу з класом відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1 

– 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, обласної Програми 

національного виховання учнівської молоді Рівненщини, методичних 

рекомендацій Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України: обраний  

напрям та виховна проблема, над якою  працюють впродовж року; складені 

психолого-педагогічні характеристики, паспорти класів, зроблено аналіз 

виховної роботи класу за попередній  рік і семестр , визначені завдання на 2014 

– 2015 н.р. Впродовж вересня 2014 р., січня – лютого 2015 р. класними 

керівниками відвідано сім’ї учнів та заповнено картки відвідування сім’ї,  

виявлено неблагополучні родини, сплановано роботу з дітьми соціально 

незахищених категорій та дітьми, що знаходяться на внутрішкільному обліку. 

Класні куточки оформлені відповідно до існуючих вимог. 

Заступником директора з виховної роботи складено графіки проведення 

виховних годин, вечорів відпочинку для старшокласників та роботи гуртків, які 

проводилися у зручний для дітей, класних керівників і керівників гуртків час.  

В цьому навчальному році в школі працювало 26 гуртків, з яких лише 4 були 

оплачуваними. 

Впродовж навчального року було організовано чергування класів  та 

вчителів у школі,  вівся рейтинг вихованості учнів школи, підсумки якого 

підводилися щомісяця. Переможцем рейтингу вихованості в 2014 – 2015 н.р. 

став 10 – А клас (класний керівник Боровик М.В.). 

Керівником методичного об’єднання класних керівників була спланована 

роботи методичного об’єднання класних керівників та відбулося чотири його  

засідання, на яких розглядалися основні нормативно – правові документи щодо 

забезпечення виховного процесу, питання естетичного, патріотичного 

виховання учнів, відбувалося ознайомлення класних керівників з новими 

формами та методами роботи. 



Впродовж року пріоритетним напрямком виховної роботи в школі було 

формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства і держави. 

Результатом проведеної роботи є поповнення  брошури «Технології 

формування ціннісного ставлення до суспільства і держави». 

Особлива увага у цьому навчальному році приділялася патріотичному 

вихованню учнів, в зв’язку з чим було оформлено ряд стендів. А саме, «Герої 

Небесної сотні», «Учасники АТО Рівненщини» та «Учасники АТО 

Немовицької сільської ради». Впродовж навчального року проводилися уроки 

мужності (відповідно до розробленого графіка), на які запрошувалися учасники 

АТО та Євромайдану. Учнівський та вчительський колектив школи надав 

посидьну допомогу воїнам АТО, прийнявши участь у районній акції «Зігрій 

солдата», за що був нагороджений Подякою відділу освіти Сарненської РДА. 

Також учні школи відгукнулися на заклик волонтерів і виготовили маскувальну 

сітку, яку було передано координатору Сарненського волонтерського загону 

Ратич О.А. 

Напередодні Дня Перемоги на території школи було встановлено 

пам’ятник землякам, що загинули на фронтах Другої світової війни і учні 

приймали активну участь в облаштуванні території монументу. * травня 

відбулося уроурочисте тедкриття пам’ятника та вшанування пам’яті тих, хто 

загинув на фронтах Другої світової війни і під час проведення АТО.  

Протягом навчального року проведені традиційні шкільні заходи: 

- місячники «Увага, діти на дорозі», «Молодь за здоровий спосіб життя», 

правового   виховання, благоустрою території навчального закладу, 

«Милосердя», «Вахта пам’яті»; 

- конкурсно – розважальна програма  «Україночка»; 

- свята «Свято квітів», «Дари осені»; 

- свято Святого Миколая ( 1 – 4 класи), новорічні свята; 

- конкурс малюнків та  плакатів «Я громадянин України», «Скажемо СНІДу-

ні!»; 



- декади «Молодь проти СНІДу»,   захисту довкілля, присвячена Дню землі, 

пожежної безпеки; 

-  акції  «Турбота», «Подаруй книгу бібліотеці», «Трудовий десант» «Птахи 

прилетіли», «Допоможи учаснику АТО»; 

- виставки літератури у шкільній бібліотеці;  

- фотовернісаж «Найкращі місця України» та домашніх улюбленців; 

- проект «Обличчя школи»; 

- День учнівського самоврядування; 

- випуски шкільних газет; 

- рейди «Шкільна форма», «Урок»; 

- анкетування учнів; 

- моніторинг вихованості учнів; 

- показові виховні години та позакласні заходи. 

Виховні заходи, що проводились протягом навчального року, були 

різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку 

творчих здібностей та ініціативності школярів. 

Учні школи постійно брали участь у масових заходах, що проводилися на 

районному та обласному  рівнях.  

№ 

з/п 

Назва заходу П.І.Б. учня, назва 

команди 

Клас Досягнення 

1.  Конкурс дитячих малюнків 

серед учнів 1-4 кл «Дитина 

в сім’ї» 

Міхнов Максим 1-Б І місце 

2.  Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

– огляду «Галерея 

кімнатних рослин» 

Екологічний 

гурток «Пролісок» 

6 класи І місце 

3.  І тур районного 

етнофестивлю 

«Віфлеємська зірка» 

Учнівський 

колектив 

6 класи ІІІ місце 

4.  Районний конкурс 

екологічних агітбригад 

Команда «Океан» 10-

111класи 

І місце 

5.  Районний фестиваль Команда 9-10    ІІ місце 



агітбригад «Ми за 

здоровий спосіб життя» 

«Здоровинка» класи 

6.  Районний конкурс 

екскурсоводів-краєзнавців 

Пецькова Дар’я 6-Б ІІ місце 

7.  Районна новорічно-

різдвяна виставка 

«Новорічна композиція» 

Колядко Діана 8-А І місце 

8.  Районні змагання 

шкільних санпостів 

«Юний 

рятувальник» 

8 класи ІІІ місце 

9.  Конкурс декоративно – 

прикладного мистецтва 

«Знай і люби свій край» 

Ковальчук Ірина 5-Б ІІ місце 

Спортивно-масова робота в школі планується та проводиться згідно з 

районними та обласними заходами. Учні школи брали участь у спортивних 

змаганнях, естафетах, конкурсах і мають певні здобутки.  

№ 

з/п 

Назва заходу П.І.Б. учня, назва 

команди 

Клас Досягнення 

1. Районні змагання з легкої 

атлетики в залік 

Спартакіади школярів 

Крат Іван 11-А ІІІ місце 

2. Районні змагання з легкої 

атлетики в залік 

Спартакіади школярів 

Колядко Юлія 10 - А І місце 

3. Районні змагання з легкої 

атлетики в залік 

Спартакіади школярів 

Команда дівчат 8-11 кл І місце 

4. Районні змагання з легкої 

атлетики в залік 

Спартакіади школярів 

Команда хлопців 8-11 кл І місце 

В школі ведеться банк даних обдарованих дітей, в який внесено 23 учні. 

Впродовж усього навчального року класними керівниками   проводилася 

робота стосовно збереження життя і здоров’я дітей та робота по запобіганню 

нещасних випадків серед неповнолітніх. Особлива увага надавалася 

профілактиці СНІДу, боротьбі  з інфекційними та вірусними захворюваннями, 

палінням і вживанням алкогольних напоїв та наркотичних речовин. Активну 

роботу з профілактики захворювань, проводила медсестра школи Туровець Г.П.  



Проведені бесіди, виховні заходи, висвітлені практично всі ситуації, які можуть 

загрожувати життю чи здоров’ю дитини.  

  У закладі працює батьківський комітет, проводяться загальношкільні та 

класні батьківські збори, організовано батьківський всеобуч. 

Проведено  батьківські збори в усіх класах та двічі за навчальний рік 

загальношкільні батьківські збори. На них  розглядалися актуальні як для 

окремого класу, так і для всієї школи, дитячого та батьківського колективу 

питання, а саме, про профілактику інфекційних захворювань, про профілактику 

жорстокості та насильства, про запобігання дитячому травматизму та 

травматизму в побуті, про дотримання учнями режиму дня,  про дотримання 

єдиних вимог стосовно поведінки учнів у школі та в позаурочний час, в 

громадських закладах, про відвідування школи учнями лише у шкільній формі, 

підвозу учнів, харчування та ін. Оперативно до відома батьків доводилась 

інформація про порушення дисципліни, пропуски занять учнями. 

Адміністрація, класні керівники постійно забезпечували контроль за 

поведінкою дітей в навчальний час та, через батьків і ровесників, в позаурочні 

години, організовано чергування вчителів у вечірній час в закладах дозвілля. 

Особлива увага надавалася дітям з малозабезпечених, багатодітних сімей та 

сімей, що потрапили в складні життєві обставини.  

 Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за 

результативністю посідає шкільне самоврядування. Діють дитячі шкільні 

організації: для молодшої шкільної ланки – « Барвінкова країна », для середньої 

– «Веселкова країна». Старша шкільна ланка складає актив учнівського 

самоврядування. Впродовж навчального року під керівництвом педагога – 

організатора Яковець М.О. випускалася газета учнівського самоврядування 

«ОдноклаSSник» та організовано роботу шкільного радіо «ОдноклаSSник FM». 

Цього року учениця 11-Б класу Генько Вікторія стала переможницею 

районного конкурсу «Лідер району» в номінації «Оратор». 



Слід відмітити роботу волонтерського руху у школі. Так члени загону 

«Милосердя» систематично відвідують і допомагають одиноким жителям села, 

доглядають за братською могилою і обеліском Партизанської слави.  

Питання виховного процесу розглядалися на засіданнях методоб’єднання 

класних керівників, нарадах при директорові та педрадах. 

Разом з тим під час організації виховної роботи у школі було виявлено і 

ряд недоліків.  

Класним керівникам слід більше уваги приділяти контролю за станом 

відвідуваннями учнями навчальних занять,  вихованню естетичних смаків 

учнів, їх зовнішньому вигляду, формуванню дикції, культури поведінки, 

вмінню виступати перед аудиторією та інших (особливо під час проведення 

показових виховних заходів), активізувати роботу з батьками, використовувати 

інноваційні форми роботи з батьківською громадськістю.  

Багато класних керівників мають великий власний досвід в організації 

виховної роботи, працюють творчо, складають власні сценарії виховних 

заходів, але жоден з них не був опублікований.  

Поряд з тим деякі вчителі та класні керівники недостатньо забезпечені 

сучасною літературою з питань виховання; робота певних класних керівників 

має формальний характер та значні недоліки; є необхідним поширення мережі 

гуртків та їх якісна робота, недостатньо ведеться робота зі створення бази 

методичних матеріалів, розроблених класними керівниками. 

Виховна робота  школи передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство 

високоінтелектуальною, духовно багатою , толерантною людиною.  Шляхи 

досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей виховання та у 

впровадженні інноваційних технологій виховання. 

 Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та 

педагогічних працівників: 

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування 1-11 класів. 

Хоча впродовж  2014-2015 н.р. у зв’язку з припиненням фінансування гаряче 

харчування учнів не здійснюється  з 01.01.2015р.    Навчальним закладом всім 



батькам було видано довідки для отримання грошової компенсації за 

харчування учнів.  

   Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення 

учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює медична 

сестра (0,75 ставки) за визначеним  графіком роботи у школі, яка організовує 

систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику 

дитячих захворювань, та огляд учнів стоматологами. Щорічно на базі 

Сарненської дитячої районної поліклініки діти проходять медичне обстеження. 

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок 

лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також 

уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від 

занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків 

видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений 

медичний огляд у серпні на базі Сарненської районної поліклініки за графіком 

кабінету профоглядів медичної установи. Працівники їдальні проходять 

медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. 

Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках 

установленого зразка, які реєструються і зберігаються у секретаря.  

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: 

шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків.  

 Дотримання вимог охорони дитинства,  

техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і 

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

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

улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій 

навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які 



регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під 

постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається 

відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 

програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з 

учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в 

наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань 

охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи 

розміщено стенд по безпечній поведінці.  

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано 

фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.  

Разом з тим систематичні перевірки, які проводять відповідні контролюючі 

установи, викладають в актах та приписах недоліки. Причина наявності даних 

недоліків у відсутності коштів для їх усунення. Так, наприклад, відсутня 

пожежна сигналізація. Але для її відновлення необхідні значні кошти. 

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією 

поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на 

спортивні споруди. Завгоспом систематично поновлюються дезінфікуючі та 

миючі засоби. 

 Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям 

позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей. 

       У 2014-2015 навчальному році соціальний паспорт школи мав такий 

вигляд: 

- 3 дитини-сироти,  

- 25 дітей-напівсиріт, 

- 54 дитини, яка виховуються в неповних сім'ях,  

- 224 дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях,  



- 29 дітей виховується в малозабезпечених сім'ях,  

- 537 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

-  2 дітей переселенців з тимчасово окупованих територій  

-  3 дітей, батьки яких перебувають в зоні АТО. 

Ці учні постійно перебувають у центрі уваги адміністрації навчального 

закладута класних керівників. 

       З метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних 

категорій відвідувались за місцем проживання. Проводилась виховна, 

профілактична та корекційна робота.  Дані категорії дітей по мірі можливості 

отримували  путівки для санаторно-курортного лікування та оздоровлення. 

         Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної 

та злагодженої співпраці класних керівників, соціального педагога, 

практичного психолога, адміністрації школи, учнівського самоврядування та 

постійного зв’язку з батьками. 

 Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті 

профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку. 

         В школі наказом директора створюється щорічно рада профілактики. Вона 

працює на підставі розробленого Положення про раду профілактики. На 

засідання  ради запрошуються учні, які схильні до правопорушень, порушують 

дисципліну на уроках та їх батьки. 

Практичним психологом школи проводяться корекційно-розвиваючі 

заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві 

умови. Разом з тим  за звітний період траплялися поодинокі випадки 

протиправної поведінки учнів, зокрема:  вживання старшокласниками спиртних 

напоїв у вечірній час, тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, 

пропуски занять без поважних причин. Проте, не зважаючи на постійну 

профілактичну роботу, співпрацю з органами внутрішніх справ, відділу  сімї і 

молоді на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Сарненського 

МВ УМВС перебуває 2 учнів, на внутрішкільому обліку  - 7  учнів. 

 



  Стан дитячого травматизму. 

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно 

обговорюється на нарадах при директору. 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в 

навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження 

нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим 

залишаються невтішними показники травматизму дітей, особливо на уроках 

фізкультури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження 

травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини 

виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього 

складаються акти та проводяться профілактичні заходи. 

          Вивчаючи стан травматизму серед дітей, можна відмітити, що в 

навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження 

нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. 

Залишається проблемою травмування учнів на уроках фізичної культури.  

Навчальний 

рік 

Загальна 

кількість 

травм 

Побутові Шкільні На уроках 

фізкультури 

2011-2012 34 24 10 5 

2012-2013 37 22 15 8 

2013-2014 30 24 6 4 

2014-2015 41 35 6 3 

 



 

        Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий 

творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з 

батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для 

самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а 

тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми 

учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є 

учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, 

родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями 

українського народу. 

           Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують 

дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; 

проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Свої 

спостереження заносять до «Щоденника психолого-педагогічних 

спостережень». У плані запобігання дитячому травматизму та збереження 

життя і здоров’я дітей учителю основ здоров’я Савчиній Л.В., шкільній 

медсестрі Туровець Г.П. та класним керівникам необхідно проводити більше 

практичних занять із застосуванням теоретичних знань, тому що діти не завжди 

вміють застосувати набуті знання на практиці, через що трапляються нещасні 

випадки.   



В закладі проводиться робота  в плані профілактики насильства та 

жорстокості як серед неповнолітніх, так і в сім’ях з боку батьків до дітей. Дана 

робота дає позитивні результати, тому що впродовж року не зафіксовано 

проявів насильства серед неповнолітніх. 

 Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. 

Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським 

комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками 

інших органів громадського самоврядування. 

        В закладі заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських 

зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо 

покращення навчально-виховного процесу анонімно. На сайті школи є сторінка 

спілкування директора з батьківською громадськістю, учнями та відвідувачами 

сайту. Створена рада закладу, батьківський комітет, які підтримують і 

розвивають матеріально-технічну базу школи.  

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються 

незмінними завдання підвищення якості знань учнів:  

•    через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу; 

•    використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, 

залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet; 

•   підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків; 

•  Підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для 

вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації. 

 Ефективне використання державних коштів, матеріально-технічних 

та фінансових ресурсів, залучення додаткових джерел фінансування, 

наявність бізнес-плану, повнота звітності. 

Адміністрація та педагогічний колектив школи постійно співпрацює 

звідділом освіти,  батьками, громадськістю через батьківські комітети школи та 

класів. Щорічно проводиться поточний ремонт школи з метою створення 

належних умов для навчання та виховання школярів та підготовки навчального 

закладу до нового навчального року. Великий об’єм робіт було виконано у 2015 

році. 



         При підготовці школи до роботи у 2015-2016 н.р. проведено поточний 

ремонт приміщень школи без залучення батьківських коштів, замінено газовий 

котел топкової початкової школи, проводяться роботи щодо заміни на 

твердопаливні котли в котельні школи, планується ремонт каналізаційної 

системи початкової школи.  Вивчено питання щодо розробки проекту 

облаштування внутрішньої вбиральні в приміщенні початкової школи (ІІ 

поверх), продовження робіт по заміні вікон (кабінети №5,6,7,18,19). Порушено 

питання щодо ремонту теплотраси. 

 За кошти субвенції сільської ради  (99000 грн. )  придбано та встановлено 

у навчальних класах початкової школи та кабінетах 19 телевізорів.  

Підприємцями Ковпаком В.В., Мичкою Ю.В., Пацьолою В.М., Більчиком 

О.А., Барановим І.Б. придбано 4 комп’ютери на суму 15500  грн..  

Підприємством «Журавушка», директор Головатенко С.В. придбано комп’ютер 

на суму 9308 грн.. Завдяки цьому облаштовано комп’ютерний клас  на базі  

початкової школи.  

Для шкільного медичного кабінету Гроцом О. Р. придбано дерев’яне 

ліжко з матрацом, що використовується в якості  медичної кушетки.  

         В результаті тісної співпраці адміністрації, всього педагогічного та 

обслуговуючого колективу школи, батьків, спонсорів, відділу освіти у 2014-

2015 н.р. школа належним чином підготовлена до роботи у 2015-2016 н.р.,  про 

що свідчать результати районного огляду шкіл щодо підготовки до нового 

навчального року. Адміністрація навчального закладу разом з трудовим 

колективом  постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, 

підтриманню її у належному стані. 

   Головними завданнями навчального закладу є: 

 забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню 

освіту; 

 виховання громадянина України; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 



українського народу та інших народів і націй; 

 формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; 

особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків 

людини і громадянина; 

 реалізація завдань, визначених Національною стратегією розвитку 

освіти в Україні на 2011-2021 роки.  

 створення умов  для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних 

підходів до організації навчання і виховання в навчальному закладі.  

 створення умови для виконання  статті 13 Закону України «Про охорону 

праці» та забезпечення у навчальному  закладі умов праці відповідно до 

нормативно-правових актів та належне  функціонування системи управління 

охороною праці. 

  проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як 

основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу, вдосконалення 

технологій проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

 розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду; 

 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу 

життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів; 

 створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство. 

 пріоритетним в роботі навчального закладу вважати проведення 



просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення 

до протиправних діянь, підвищення моральності в суспільстві, правової 

культури громадян, утвердження здорового способу життя; запобігання 

проявам екстремізму, насильства; формування демократичного правового 

простору та позитивного мікроклімату. 

 удосконалення структури внутрішкільної методичної роботи з 

урахуванням досвіду і стажу роботи педагогів, забезпечуючи 

диференційований підхід до залучення вчителів у різні форми методичної 

діяльності. 

 оптимізація системи профільного навчання з урахуванням різних 

моделей і форм його реалізації. 

 активізація взаємодії з органами внутрішніх справ щодо ефективної 

профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам 

та іншим негативним проявам учнів навчального закладу. 

 забезпечення ефективної роботи органів учнівського самоврядування, 

сприяння співпраці шкільних дитячих громадських організацій і об’єднань з 

районними і обласними осередками учнівського самоврядування.   

  реалізація Основних орієнтирів виховання учнів  1 – 11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України, Програми національного 

виховання учнівської молоді Сарненщини  на 2008 – 2020 роки, Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді класними керівниками, 

здійснюючи педагогічну діяльність з колективом учнів класу, їх батьками, 

шляхом організації і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, 

створення належних умов для виконання завдань навчання та виховання, 

самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.  

 залучення  до навчально-виховного процесу батьківської громадськості, 

шляхом проведення батьківських зустрічей за участю представників органів 

влади та місцевого самоврядування, відділу освіти, охорони здоров'я, 

правоохоронних структур, психологів, працівників соціальних служб тощо. 


