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Звіт директора Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів Кока С.А.  

комплектація 2019-2020 н.р. 

  Новоселицька загальноосвітня школа №3 є комунальною власністю 

Новоселицької міської ради. Управління та фінансування здійснюється міської 

ради . У 2019-2020 навчальному році працювало 43 педагогічних працівників та 21 

працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 508 учнів 

у 23 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить 22 учнів. У 

2019-2020 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена 

на 95%. На вакансія залишається посада вчителя фізики. Одним з важливих 

діяльностей протягом минулих років є продовження впроваджень в навчально-

виховний процес інформаційно -  комп’ютерних технологій . Всі кабінети 

оснащенні інформаційними технологіями, є в наявності 5 ноутбуків і майже 

жодного разу не було щоб вони простоювали. потребує створення програмного 

забезпечення.   

І. Організація освітнього процесу 

 
Загальні показники роботи 

 

№ Зміст 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1.  Мова навчання  українська 

2.  3агальна кількість класів 20 21 21 22 23 

3.  Загальне число учнів 396 413 432 478 508 

4.  У початковій школі 168 181 209 241 248 

5.  У середній школі 192 198 197 206 260 

6.  Навчаються у І зміну 396 413 432 478 508 

7.  Навчаються у II зміну - - - - - 

8.  Число учнів у 1 класі 52 61 57 69 57 

9.  Прибуло дітей з ДНЗ 47 58 45 61 52 

10.  Забезпечення гарячим 

харчуванням 
85% 100% 100% 100% 100% 

11.  Загальна кількість працівників 64 59 64 66 65 

12.  В тому числі: педагогічних 45 42 44 45 43 

13.  Обслуговуючих працівників 19 19 20 21 22 

14.  Загальна площа всіх 

приміщень 
2440 м2 2440 м2 2440 м2 2440 м2 2440 м2 
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15.  В тому числі навчальних 

приміщень                        
1270 м2 1270 м2 1270 м2 1270 м2 1270 м2 

16.  Забезпеченість навчальними 

кабінетами 
80 % 80 % 76% 76% 65% 

17.  Забезпеченість підручниками  

та навчальними посібниками 
90% 90% 90% 90% 90% 

18.  Кількість їдалень 1 1 1 1 1 

19.  Кількість посадових місць у 

їдальні 
120 120 120 120 120 

20.  Охоплено пільговим 

харчуванням 
9 20 15 21 18 

21.  Охоплено профільним 

навчанням 
36 35 36 31 51 

22.  Кількість майстерень 2 2 2 2 2 

23.  В ній робочих місць 50 50 50 50 50 
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I. Організація освітнього процесу 

 
Модуль 1. Рівень кадрового забезпечення 

 

   Кадрове забезпечення школи не відповідає повній відповідності з 

навчальним планом роботи школи, існує вакансія вчителя фізики. Навчання 

здійснюється українською мовою за 5 денним режимом роботи. На початок 

2019/2020 навчального року – 43 вчителя, що складає 99% від потреби 

кадрового забезпечення. 

 

Таблиця 1.1 

 

Відомості про кількісний склад учителів 

Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 

 

Параметри 

Навчальний рік 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Кількість педагогічних 

працівників всього 
45 42 44 45 43 

сумісників                                              2 1 3 3 2 

Кількість планових і 

додаткових годин 
618 654 674 694 764,5 

Кількість планових ставок   1 1 1 

Відсоток забезпечення від 

планових ставок 
100 100 90 90 90 

Кількість введених 

додаткових ставок 
- - - - - 

Кількість педагогічних 

працівників що мають 

навантаження більше 27 

годин 

- 1 3 4 7 

Кількість педагогічних 

працівників з неповним 

навантаженням 

7 6 7 1 1 

Середнє навантаження 

педагогічних працівників 
16 16 16 17 18 

   

Таблиця 1.2 

 

Якісний склад педагогічних працівників 

Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів за віком 
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Кількість педагогічних 

працівників 

Навчальний рік 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

До 30-ти років 11 9 10 8 10 

31-40 років 11 13 13 13 10 

41-50 років 9 6 8 8 8 

51-55 років 4 5 4 4 5 

Понад 55 років 10 9 9 11 10 

 

Таблиця 1.3 

 

Якісний склад педагогічних працівників  

Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів за стажем 

 

Кількість педагогічних 

працівників 

Навчальний рік 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

До 3-х років 3 2 2 1 2 

3-10 років 13 12 14 12 11 

10-20 років 10 9 12 12 11 

Понад 20 років 19 19 16 19 19 

 

Таблиця 1.4  

 

Відомості про вчителів передпенсійного і пенсійного віку  

Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 

 

Кількість педагогічних 

працівників 

Навчальний рік 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

55 років - 1 2 - - 

56-60 років 3 4 5 5 4 

Понад 60 років 4 4 3 6 7 

 

Таблиця 1.5 

 

Відомості про молодих фахівців 

Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 

 

 Навчальний рік 

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

Кількість педаг. 

працівників 

3 2 1 1 2 
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Таблиця 1.6 

 

Відомості про кількість сумісників 

в Новоселицькій ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 

 

Навчальний рік 

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

2 1 3 3 2 

 

З таблиць 1.1-1.6 можна зробити висновки: 

• стабільність кадрового складу .   

• віковий склад та практичний досвід педагогічної роботи обумовлюють 

високий рівень працездатності, що є головною умовою у реалізації державної 

політики у галузі освіти. 

• забезпеченість освітнього процесу педагогічними кадрами відбувається за 

рахунок штатних працівників. 

• проблемними питаннями є низький відсоток кількості педагогічних 

працівників чоловіків у педагогічному колективі (20%). 
 

Таблиця 1.7 

 
Аналіз вступу випускників  

Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 

на спеціальності педагогічного профілю  

 

Кількість 

Навчальний рік 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Всього випускників 17 18 13 13 17 

Поступило на 

спеціальності 

педагогічного профілю 

8 8 6 3  

  

Таблиця 1.8 

 

Освітній рівень педагогічних працівників 2019-2020 навчального року 

  

1. Вища 38 88% 

2. Незакінчена вища 5 12% 

3. Середня спеціальна - - 

4. Середня - - 
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Таблиця 1.9 

 

Рівень педагогічної майстерності вчителів 

Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 

 

Категорії 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Вища категорія 26 – 63% 26 – 62% 24 – 55% 26 – 60% 26 – 60% 

І категорія 2 – 5% 2 – 5% 4 – 9% 7 – 16% 6 – 14% 

ІІ категорія 4 – 10% 6 – 14% 7 – 16% 5 – 12% 5 – 12% 

Спеціаліст 9 – 22% 8 – 19% 9 – 20% 5 – 12% 6 – 14% 
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 Таблиця 1.10 

 

Звання педагогів 2019-2020 навчального року 

  

  2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Учитель-

методист 

12 12 11 12 12 

2. Старший 

учитель 

10 11 13 11 11 

 

 
 

Таблиця 1.11 

 

Комп’ютерна грамотність педагогічних працівників 

по Новоселицькій ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 

 

                

 

 

  

 Якість освітнього рівня працівників є постійною турботою адміністрації школи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня педагогічних працівників; збільшується кількість працівників, які здобули вищу освіту та тих  

 

 

 

 

 Хто постійно підвищує свій фаховий рівень. Прослідковується  

позитивна динаміка щодо набуття навичок користувача комп'ютером. 

10,5

11

11,5

12

Учитель-методист Старший учитель

12

11

Роки  навчання 
Кількість  обізнаних 

вчителів 

Відсоток  від  

загальної  кількості  

вчителів 

2015-2016 42 93 % 

2016-2017 39 95% 

2017-2018 41 93% 

2018-2019 43 100% 

2019-2020 43 100% 
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        Організація атестації педагогічних працівників 

 

           Підвищенню рівня професійної компетенції вчителів сприяє атестація 

педагогічних кадрів, яка організована за Типовим положенням про атестацію, 

відповідно до Законів України « Про освіту» та «Про загальну середню освіту».
  

Атестація проводиться з метою: 

■ встановлення та підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічних 

працівників відповідно до рівня кваліфікації, стажу педагогічної роботи та 

результатів педагогічної діяльності; 

■ активізації професійної діяльності, стимулювання до професійного 

самовдосконалення, підвищення ефективності та результативності роботи. 

 

Таблиця 1.12 

 

Результати атестації педагогічних працівників  

 Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 

 

Кількість педагогічних 

працівників 

Навчальний рік 

2015-2016 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Всього атестувалися 8 6 8 11 9 

вища категорія 6 6 4 7 5 

І категорія - - 2 3 2 

II категорія 2 - 2 1 1 

Нагороджено різними видами 

заохочень 

- 1 - - - 

 

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх 

кваліфікації. Одному педагогічному працівнику присвоєно звання «учитель-

методист». Поряд з курсовою перепідготовкою (таблиця 1.13), широко 

застосовуються можливості самоосвітньої діяльності педагогічних працівників. 

 

Таблиця 1.13 

 

Кількість педагогічних працівників, які пройшли курсову перепідготовку 

 

Навчальний рік 

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

5 6 14 10 14 

 

• Атестація педагогічних працівників здійснюється на основі комплексної 

оцінки професійної діяльності та загальної культури. 

• Високий кваліфікаційний рівень педагогів є адекватним якості освітнього 
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процесу. 

• Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувається за 

освітніми пріоритетами держави, області та району. 

• Відбувається підвищення методологічної культури вчителів. 

• Формується нова інформаційна культура вчителя. 

Модуль 2. Стан організації освітнього процесу 

 

В організації своєї діяльності Новоселицька ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 

керується Конституцією України,  Законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Концепцією Нової української школи та іншими 

законодавчими актами України, Положенням про загальноосвітній навчальний 

заклад та власним статутом. 

• В школі наявні списки обліку дітей шкільного віку затверджені в 

установленому порядку з дотриманням інструктивних вимог 

• Видано наказ про порядок обліку відвідування учнями навчальних занять, 

згідно з яким організовано виконання Інструкції про порядок обліку дітей 

шкільного віку та виявлення та запобігання безпричинному пропуску занять 

через внутрішньо класний облік (рапортички, пояснювальні записки, довідки, 

записки та заяви батьків) та загальношкільний (журнал відвідування, щотижнева 

інформація класного керівника відповідні акти пропуску учнем школи, заяви 

батьків) та профілактику спізнень учнів на уроки; 

• В школі дотримується встановлений законодавством порядок 

- прийому в перший клас та при прибутті з іншого навчального закладу; 

- переведення з класу в клас; 

- випуску учнів; 

- організації роботи з дітьми, які мають початковий рівень навчальних досягнень. 

  Робочий навчальний план відповідає вимогам «Положення про середній 

загальноосвітній навчальний заклад». В ньому дотримано державні санітарні 

норми  в розділі максимально допустимого навантаження на одного учня. При 

його складанні дотримано порядок затвердження та погодження з відділом 

освіти   та педагогічною радою школи. 

   З усіх навчальних дисциплін є навчальні програми затверджені в 

установленому порядку. Календарне планування вчителів відповідає програмам 

та реалізує на практиці навчальний план. 

Тривалість навчального року, його структура, тривалість уроків, перерв та 

навчальне навантаження учнів, режим роботи та розклад навчальних занять, 

наповнюваність класів погоджені з санітарно-епідеміологічною службою 

Новоселицького району. Навчання та ведення ділової документації в школі 

ведеться державною мовою. В школі дотримується мовний режим, постійним є 

проведення бесід з учнями про чистоту української мови та вимогами мовного 

режиму, розглядаються питання про мовленнєву культуру педагогічних та 

інших працівників школи. 

Учні школи мають змогу з навчальною метою користуватися наявним 

бібліотечним фондом. 
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Педагоги працюють творчо, володіють педагогічною майстерністю, 

сумлінно виконують свою справу, мають подяки, грамоти МОН України,  

Департаменту освіти Чернівецької ОДА та відділу освіти апарату виконавчого 

комітету Новоселицької міської ради. 

За підсумками роботи навчального закладу за минулий навчальний рік 

школа посідає призове перше місце в рейтинговій таблиці району серед 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

Участь в І етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 

 

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

ІІ м – 2 

вчителя 

ІІ м – 1 

вчитель 

2 вчителя, 

призових 

місць немає 

ІІ м – 1 

вчитель 

ІІІ м – 1 

вчитель 

 

За результатами олімпіад серед шкіл району школа посіла І місце. 

Учні показали міцні та ґрунтовні знання, виборовши також 24 призових 

місць на ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін. 

На високому рівні відбулися предметні тижні: Олімпійський тиждень (вч. 

Валаш Я.Г., Боднарчук О.В., Унгуряну Д.А.), основ безпеки життєдіяльності 

(вч. Дишкант А.Д.), правознавства ( вч. Кучерява С.І.), інклюзивного навчання 

(вч. Фуштей С.В., Шлапакова І.О., Житарюк Л.В., Тополюк Т.І., Кучерява С.І.), 

трудового навчання (вч. Преутесей А.А., Чиботар О.В.), Захисту Вітчизни (вч. 

Кока С.А.). 

Аналіз шкільної практики свідчить про те, що ефективність освітньої 

діяльності навчального закладу здебільшого залежить від успішності 

організації науково-методичної роботи.                

Однією з основних функцій науково-методичної роботи школи є 

організаційне і науково-методичне забезпечення інноваційної діяльності 

педагогів. 

Головне в методичній роботі – надати реальну дієву допомогу всім 

членам педагогічного колективу, врахувати індивідуальні особливості і 

можливості всіх педагогів школи. 

З метою здійснення керівництва науково-методичною роботою в школі 

створена методична рада на базі методичного кабінету школи. 

До складу методичної ради входять найбільш досвідчені педагоги школи. 

Протягом 2019-2020 н.р. було проведено 5 засідань методичної ради 

відповідно до плану роботи. 

План роботи методичної ради школи був спрямований на покращення 

науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки вчителів, їхнього 

загальнокультурного і  професіонального  рівня. 

Було враховано дійсний стан справ у педагогічному колективі школи, 

актуальні проблеми над вирішенням яких працюють не тільки педагоги школи, 

а й району та області. 
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Методична рада школи виконувала такі функції: 

1) Організаційно-педагогічна: 

а) сприяла пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних 

організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх 

технологій. 

б) була створена творча група педагогів, яка працювала над постійним 

професійним самовдосконаленням кожного педагога, над підвищенням 

продуктивності педагогічної праці. 

в) здійснювала загальне керівництво методичною, науковою і інноваційною 

діяльністю (проведення педагогічних читань, засідань, методичних конкурсів, 

вернісажу педагогічних ідей, впровадження інтерактивних методів навчання; 

г) координувала роботу шкільних методичних об’єднань вчителів школи. 

В школі працювали методоб’єднання: 

 класних керівників (Гладка Т.Ю.) 

 вчителів гуманітарного циклу (Фріц А.Г.) 

 вчителів природничо-математичного циклу (кер. Дишкант А.Д.) 

 вчителів 1-4 класів (кер. Банар М.Є.) 

 вчителів художньо-естетичного циклу (кер. Преутесей А.А.) 

 школа «Молодого вчителя» (кер. Дроздовська С.А.) 

 динамічна група вчителів 5-11 класів (кер. Житарюк Д.М.) 

 творча група вчителів (кер. Бурлака З.М.) 

Методична робота в школі сприяла вдосконаленню педагогічної 

майстерності вчителів, поліпшенню освітнього процесу, персональної 

відповідальності кожного педагога за доручену справу. 

 

  

Модуль 3. Матеріально-технічна та навчально-методична база 

 

Приміщення школи є нетиповим. У школі діють кабінети фізики, хімії, 

математики, історії, географії, біології, української мови і літератури, 

зарубіжної літератури, англійської мови, обслуговуючої та технічної праці, які   

відповідають Положенню про начальний кабінет. За сприяння районного 

відділу освіти матеріальна база школи та кабінетів значно покращилася. 

Необхідно доповнити спорядженням спортивні площадки.    

Шкільна бібліотека забезпечена підручниками на 90%, особливо 

проблемним є забезпечення навчального процесу  4, 5, 7, 8, 10  класів . 

З метою організації гарячого харчування дітей працює шкільний 

харчоблок та буфет. 

 

Таблиця 3.1 

 

Карта самоаналізу навчально-матеріальної бази 

Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 
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№ Показники Рівень 

1.  Наявність типового шкільного приміщення Добрий 

2.  Технічний стан приміщень Добрий 

3.  Санітарний стан Відмінно 

4.  Матеріально-технічне оснащення школи Добрий 

5.  Оформлення школи у відповідності до 

сучасних вимог та естетики 
Відмінно 

6.  Стан навчальних кабінетів Добрий 

7.  Залучення батьків, підприємців, спонсорів до 

зміцнення навчально-матеріальної бази 
Відмінно 

 

В школі є 21 сучасних комп'ютерів. Є також програмне забезпечення з 

інформатики, фізики, математики, історії, хімії та можливість для створення 

тестової системи оцінювання знань з будь-якого навчального предмету. 

Діловодство в школі ведеться з використанням комп'ютерної техніки. Проте є 

потреба в придбані комп'ютерної техніки для заступників директора, 

початкових класів. 

В школі організовано роботу служби охорони праці, затверджено посадові 

інструкції та інструкції з охорони праці та техніки безпеки для кабінетів, 

працівників школи. За звітний період на було жодного випадку виробничого 

травматизму. З метою профілактики травматизму проходить навчання 

працівників, їх інструктаж, проводяться бесіди та інструктаж учнів школи, 

читається курс основи  здоров‘я, здійснюється адміністративно-громадський 

контроль за станом охорони праці. 

 

Модуль 4. Фінансове забезпечення 

 

Таблиця 4.1 

 

Блок II . Результативність освітнього процесу 
 

Модуль1. Рівень навчальних досягнень учнів  

 

Зміни у суспільстві вимагають кардинальних змін в освіті. Передусім 

зміни мають відбуватися в підготовці дітей до життя й діяльності, що 

передбачає набуття особистісно життєвої компетентності. Це зумовлює потребу 

змін у роботі з педагогічними працівниками, їх підготовці, перепідготовці, 

методичному супроводі. 

Актуальність проблеми професійного зростання педагогів підтверджено 

Концепцією розвитку освіти України на період 2015-2025 років. 

Професійне зростання педагогів, розвиток їх творчого потенціалу 

забезпечує структура методичної роботи, спрямована на реалізацію методичної 

проблеми школи, на впровадження інноваційної діяльності закладу. 

Метою МР є підтримка творчих якостей вчителя, допомога в подоланні 
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труднощів, відкриття шляху до пошуку, ініціативи й творчості. При цьому 

важливо зацікавити педагогів, залучаючи до проведення різноманітних заходів. 

Також у нашій школі практикують крім загальноприйнятих і нестандартні 

форми роботи, які захоплюють вчителів, сприяють розвитку різного роду 

компетентностей, індивідуального стилю, креативно-творчих здібностей. 

 Усі діти мають творчий потенціал, а тому головне завдання кожного 

педагога – створення умов для їхнього розвитку, адже метою навчання в школі 

є виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, 

вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, що володіє міцними 

базовими знаннями. 

 А тому реалізація цієї мети залежить від професійної компетенції 

кожного педагога школи. 

 Розвиток педагогічної майстерності вчителя це передумова успіху учня. 

 Методична робота в школі – це система цілеспрямованого фахового 

зростання педагогічних працівників, процес постійного примноження 

вчителями теоретичних знань та практичних вмінь і навичок. 

 Саме тому дирекція школи і профспілковий комітет приділяє велику 

увагу організації освітнього процесу на основі індивідуального підходу 

навчання і виховання, створення атмосфери творчості, високої відповідальності 

за своєчасне виконання кожним працівником школи завдань по формуванню 

творчої особистості. 

 Для реалізації завдань, поставлених перед школою, педагогічний 

колектив продовжить роботу школи над проблемою:  

Виховання і розвиток особистості, збагаченої знаннями про природу і 

людину, готової до творчої діяльності і моральної поведінки.  

Для вирішення цієї проблеми школа ставить такі головні завдання: 

Навчити учнів мислити і вчитися, підвищити рівень навчальних 

досягнень учнів.  

Виховувати загальнолюдські цінності і формувати моральні стосунки 

(виховання почуттів); 

Сприяти зміцненню здоров’я учнів, їхньому фізичному загартуванню 

(виховання здорового громадянина України). 

Навчальний 2014-2015 рік закінчило 380 учнів 1-11 класів.  2015-2016 рік 

закінчило 396 учнів 1-11 класів, 2016-2017 рік закінчило 413 учнів  1-11 класів, 

2017-2018 рік закінчило 432 учні 1-11 класів, 2018-2019 рік закінчило 478 учнів 

1-11 класів, 2019-2020 рік закінчило 508 учнів 1-11 класів. Це 23 класи із 

наповнюваністю від 13 до 30 учнів. 

Навчання велося українською мовою за програмою 1-11 класів МОН 

України, у режимі однієї зміни п’ятиденного тижня. 

Функціонувало 6 груп продовженого дня. 

Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2015-2020 навчальні роки:  

 

Початкова ланка (1-4 класи) 
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 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всього учнів 168 181 209 241 248 

Оцінювалося  116 120 87 114 122 

високий 35 – 30% 36 – 30% 31 – 36% 41 – 36% 51 – 42% 

достатній 53 – 46% 56– 47% 29 – 33% 50 – 44% 58 – 48% 

середній 28 – 24% 28 – 23% 27 – 31% 22 – 19% 13 – 10% 

початковий 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 1 – 1% 0 – 0% 

   

 
 

Успішність складає 100%, відсоток якості – 89%. У минулому році – 

99,5% і 80% відповідно.  

Аналізуючи навчання в початковій ланці можна зробити висновок, що 

якість знань учнів 1-4 збільшилась порівняно з минулим роком на 9%.  

 

По класах 2019-2020 навчальний рік 

 

№ Клас 

К-сть 

учнів 

на 

початок 

року 

К-сть 

учнів 

на 

кінець 

року 

Рівні 

% 

успішн

ості 

% 

якості 
Висо-

кий 

Доста-

тній 

Серед-

ній 

Почат-

ковий 

Н/а 

1.  1-А 30 27 Програму засвоїли всі 

2.  1-Б 29 30 Програму засвоїли всі 

3.  2-А 24 24 Програму засвоїли всі 

4.  2-Б 24 24 Програму засвоїли всі 

5.  2-В 21 21 Програму засвоїли всі 

30%

46%

24%

0%

30%

47%

23%

0%

36%

33%
31%

0%

36%

44%

19%

1%

42%

48%

10%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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6.  3-А 30 30 14 13 3 - 100% 90% 

7.  3-Б 28 28 10 11 7 - 100% 75% 

8.  4-А 21 21 10 9 2 - 100% 90% 

9.  4-Б 23 23 10 12 1 - 100% 96% 

10.  4-В 20 20 7 13 - - 100% 100% 

Всього: 250 
248 

(122) 
51 58 13 - 100% 89% 

 

 
 

ІІ ступінь навчання (основна школа) 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Оцінювалося  192 198 197 206 209 
Високий  46 – 24% 53 – 27% 51 – 26% 58 – 28% 64 – 31% 
Достатній  75 – 39% 70 – 35% 76 – 39% 72 – 35% 73 – 35% 
Середній  71 – 37% 73 – 37% 70 – 35% 76 – 37% 72 – 34% 
Початковий  1 – 0,5% 2 – 1% 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 

 

3-А 3-Б 4-А 4-Б 4-В Всього:

90%

75%

90%
96%

100%

89%
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По класах  2019-2020 навчальний рік 

 

№ Клас 

К-сть 

учнів 

на 

початок 

року 

К-сть 

учнів 

на 

кінець 

року 

Рівні 

% 

успішн

ості 

% 

якості 
Висо-

кий 

Доста-

тній 

Серед-

ній 

Почат-

ковий 

Н/а 

1.  5-А 30 30 9 13 8 - 100% 92% 

2.  5-Б 20 21 8 8 5 - 100% 76% 

3.  6-А 19 19 5 10 4 - 100% 80% 

4.  6-Б 21 21 7 6 8 - 100% 92% 

5.  7-А 18 18 4 8 6 - 100% 67% 

6.  7-Б 14 13 3 5 5 - 100% 62% 

7.  8-А 26 26 10 7 9 - 100% 65% 

8.  8-Б 26 26 7 7 12 - 100% 54% 

9.  9-А 16 16 4 3 9 - 100% 83% 

10.  9-Б 19 19 7 6 6 - 100% 68% 

Всього: 209 209 64 73 72 - 100% 66% 

 

24%

39%
37%

1%

27%

35%
37%

1%

26%

39%

35%

0%

28%

35%
37%
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31%

35%
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25%

30%

35%
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Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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     Порівняно з минулим навчальним роком % успішності залишився на 

рівні 100%, % якості рівня навчальних досягнень збільшився з 63% на 66%. 

Збільшилась кількість учнів високого рівня: було 58 (28%) стало 64 (31%). 

 

ІІІ ступінь (старша школа) 

 

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

Оцінювалося  36 34 26 31 51 

Високий  7 – 19% 7 – 21% 4 – 15% 9 – 29% 10 – 20% 

Достатній  13 – 36% 17 – 50% 12 – 46% 15 – 48% 32 – 63% 

Середній  14 – 39% 10 – 29% 10 – 39% 7 – 23% 9 – 17% 

Початковий  2 – 6% 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 0 – 0% 

 

92%

76% 80%

92%

67%
62% 65%

54%

83%

68% 66%
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По класах 2019-2020 навчальний рік 

 

№ Клас 

К-сть 

учнів 

на 

початок 

року 

К-сть 

учнів 

на 

кінець 

року 

Рівні 

% 

успіш 

ності 

% 

якості 
Висо-

кий 

Доста-

тній 

Серед-

ній 

Почат-

ковий 

Н/а 

1.  10-А 18 19 4 12 3 - 100% 84% 

2.  10-Б 17 15 1 8 6 - 100% 60% 

3.  11 17 17 5 12 - - 100% 100% 

Всього: 52 51 10 32 9 - 100% 81% 

 

19%

36%
39%

6%

21%

50%

29%

0%

15%

46%

39%

0%

29%

48%

23%
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20%

63%

17%
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Результативність по школі 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Оцінювалося  344 352 310 351 382 
Високий  88 – 26% 96 – 27% 86 – 28% 108 – 31% 125 – 33% 
Достатній  141 – 41% 143 – 41% 117 – 38% 137 – 39% 163 – 42% 
Середній  113 – 33% 111 – 32% 107 – 34% 105 – 30% 94 – 25% 
Початковий  2 – 1% 2 – 0,6% – 1 – 0,3% – 

 

Успішність по школі за 2019/2020 н.р. складає 100%, % якості 79%  в 

минулому н.р. – 70%. Якість знань збільшилась порівняно з минулим 

навчальним  роком на 9%.  

 

Результативність по школі 2019-2020 н.р. 

 

№ Клас 

К-сть 

учнів 

на 

початок 

року 

К-сть 

учнів 

на 

кінець 

року 

Рівні 

% 

успішн

ості 

% 

якості 
Висо-

кий 

Доста-

тній 

Серед-

ній 

Почат-

ковий 

Н/а 

11.  1-А 30 27 Програму засвоїли всі 

12.  1-Б 29 30 Програму засвоїли всі 

13.  2-А 24 24 Програму засвоїли всі 

14.  2-Б 24 24 Програму засвоїли всі 

15.  2-В 21 21 Програму засвоїли всі 

16.  3-А 30 30 14 13 3 - 100% 90% 

17.  3-Б 28 28 10 11 7 - 100% 75% 

18.  4-А 21 21 10 9 2 - 100% 90% 

19.  4-Б 23 23 10 12 1 - 100% 96% 

20.  4-В 20 20 7 13 - - 100% 100% 

10-А 10-Б 11 Всього:

84%

60%

100%

81%
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Всього: 250 
248 

(122) 
51 58 13 - 100% 89% 

21.  5-А 30 30 9 13 8 - 100% 92% 

22.  5-Б 20 21 8 8 5 - 100% 76% 

23.  6-А 19 19 5 10 4 - 100% 80% 

24.  6-Б 21 21 7 6 8 - 100% 92% 

25.  7-А 18 18 4 8 6 - 100% 67% 

26.  7-Б 14 13 3 5 5 - 100% 62% 

27.  8-А 26 26 10 7 9 - 100% 65% 

28.  8-Б 26 26 7 7 12 - 100% 54% 

29.  9-А 16 16 4 3 9 - 100% 83% 

30.  9-Б 19 19 7 6 6 - 100% 68% 

Всього: 209 209 64 73 72 - 100% 66% 

31.  10-А 18 19 4 12 3 - 100% 84% 

32.  10-Б 17 15 1 8 6 - 100% 60% 

33.  11 17 17 5 12 - - 100% 100% 

Всього: 52 51 10 32 9 - 100% 82% 

Разом: 511 508 125 163 94 - 100% 79% 

Оцінюва

лося: 
 382 33% 42% 25% -   

 

 
 

2019-2020 навчальний рік 

 

Середній бал по предметам по школі склав - 9.35 

 

42%

47%

11%

0%

31%

35% 34%

0%

20%

63%

17%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень

І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь
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  Одинадцять учнів 9-х класів, що складає 31%, закінчили основну школу 

на свідоцтво з відзнакою: 

1. Альбін Микола Валеріанович 

2. Балан Олександра Романівна 

3. Гульпак Аріна Анатоліївна 

4. Житарюк Ангеліна Валентинівна 

5. Мінова Марія Павлівна 

6. Ністор Ірина Миколаївна 

7. Руснак Максим Олександрович 

8. Симович Олександр Петрович 

9. Скрикуляк Ганна Сергіївна 

10. Федик Катерина Георгіївна 

11. Цимбал Євген Ігорович 

 

П’ять  учнів 11-го класу закінчили школу із золотою медалю: 

1. Кіріл Олена Олексіївна 

2. Козубовська Марія Миколаївна 
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3. Кучерява Влада Анатоліївна 

4. Меглей Максим Романович 

5. Хмель Юлія Вадимівна 

  

Протягом 2019/2020 н.р. учні школи приймали активну участь у 

шкільних, районних та обласних заходах. 

 

Призерами ІІ етапу стали: 

 

 ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика: 

 

 

 Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка: 

 

 

Призерами ІІІ етапу стали: 

 

 Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка: 

 

 

Учні школи приймали активну участь у проведенні Всеукраїнських 

предметних олімпіад. 25 учнів школи стали призерами районних олімпіад, 

виборовши 46 призових місць: 

 

№ з/п Клас № П.І. Місце 

1.  3-А 1 Ряба Анастасія І м 

2.  3-А 2 Нікітович Катерина ІІ м 

3.  5-Б 1 Штефанеса Станіслав ІІ м 

4.  6-А 1 Галак Богдана І м 

5.  7-А 1 Куті Яна ІІІ м 

6.  9-Б 1 Скрикуляк Ганну І м 

7.  10-А 1 Тодерішина Дар’я ІІІ м 

8.  11 1 Козубовська Марія І м 

№ з/п Клас № П.І. Місце 

1.  6-Б 1 Трипадуш Павло ІІІ м 

2.  7-А 1 Куті Яна І м 

3.  8-Б 1 Ботнар Ліна ІІ м 

4.  9-Б 1 Скрикуляк Ганна ІІ м 

5.  10-А 1 Рудько Олександра ІІ м 

6.  11 1 Козубовська Марія І м 

№ з/п Клас № П.І. Місце 

1.  7-А 1 Куті Яна ІІІ м 

2.  11 1 Козубовська Марія ІІІ м 

№ Клас  П.І.  Предмет Місце 
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16 учнів вибороли 24 призових місць на обласних олімпіадах: 

 

з/п 

1.  6-А 1 Лазар Дмитро 1.  Математика ІІ 

2.  

7-А 

1 Ватаман Крістіан  2.  Фізика І 

3.  2 

Куті Яна  

3.  Укр.мова та літ. І 

4.  Математика ІІІ 

5.  Хімія І (ІІІ) 

4.  

8-А 

1 Бринзила Марія 6.  Зарубіжна літер. І (ІІ) 

5.  2 Волощук Марк 7.  ІКТ І 

6.  3 Єфтемій Микола  8.  Трудове навчання ІІІ 

7.  

8-Б 

1 
Ботнар Ліна 

9.  Укр.мова та літ. І (ІІІ) 

10.  Біологія І (ІІІ) 

8.  2 Кіцак Марія  11.  Трудове навчання ІІ 

9.  3 
Кока Максим  

12.  Математика І (ІІІ) 

13.  Фізика ІІ 

10.  4 
Матей Юлія  

14.  Географія І 

15.  Історія ІІ 

11.  5 
Нікорич Анастасія  

16.  Англійська мова І 

17.  Історія ІІ 

12.  

9-А 

1 
Житарюк Ангеліна  

18.  Біологія ІІ (ІІІ) 

19.  Фізика І 

13.  2 

Мінова Марія 

20.  Правознавство І (І) 

21.  Зарубіжна літер. І (ІІІ) 

22.  Історія І (І) 

14.  3 
Цимбал Євген 

23.  Географія ІІ 

24.  ІКТ ІІІ 

15.  

9-Б 

1 

Альбін Микола 

25.  Інформатика ІІ 

26.  Математика ІІІ 

27.  Англійська мова І (ІІІ) 

28.  Хімія І (ІІІ) 

16.  2 Ністор Ірина  29.  Трудове навчання І (ІІ) 

17.  3 Скрикуляк Ганна 30.  Укр.мова та літ. І (ІІ) 

18.  

10-А 

1 Кожокар Микола  31.  Математика І (ІІІ) 

19.  2 

Рудько Олександра 

32.  Укр.мова та літ. І (І) 

33.  Біологія І (ІІ) 

34.  Історія І (ІІ) 

20.  3 Слободян Тетяна  35.  Хімія І (ІІ) 

21.  4 
Тодеришина Дарія 

36.  Географія ІІ 

37.  Англійська мова І (ІІ) 

22.  

11 

 

1 

Козубовська Марія 

38.  Укр.мова та літ. І (ІІІ) 

39.  Зарубіжна літер. І (ІІІ) 

40.  Англійська мова І (І) 

23.  2 

Кучерява Влада 

41.  Біологія ІІ 

42.  Математика ІІ 

43.  Історія ІІ 

44.  Хімія І (ІІІ) 

24.  3 Мудряк Тетяна  45.  Трудове навчання І (ІІ) 

25.  4 Хмель Юлія 46.  Географія ІІ 
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Такий результат наших учнів є показником роботи педагогічного 

колективу школи. Проте, поруч з досягненнями учнів в роботі педагогічного 

колективу є ряд питань, які потребують вирішення: 

1. Необхідно утримати кількість призерів обласних олімпіад. 

2. Мала кількість учнів 9 класів залучених до навчання у Буковинській 

МАН. 

3. Посилити науково-дослідницьку роботу учнів з базових предметів.  

4. Покращити результати ЗНО. 

5. Забезпечити якісними знаннями випускників 11-го класу. 

Причинами таких недоліків є: 

1. Довготривале перебування на карантині і організація дистанційного 

навчання. 

2. Зниження відповідальності окремих вчителів за результати навчальних 

досягнень учнів. 

3. Падіння інтересу учнів до навчання. 

4. Невідповідність матеріально-технічного оснащення кабінетів сучасним 

вимогам. 

5. Поверхнева і безвідповідальна підготовка учнів до уроків, небажання 

самостійно виконувати письмові домашні завдання. 

№ 

з/п 
Клас  П.І.  Предмет Місце 

1.  7-А  Куті Яна  1.  Хімія ІІІ 

2.  8-А 1 Бринзила Марія 2.  Зарубіжна літер. ІІ 

3.  

8-Б 

1 
Ботнар Ліна 

3.  Укр.мова та літ. ІІІ 

4.  Біологія ІІІ 

4.  3 Кока Максим  5.  Математика ІІІ 

5.  

9-А 

1 Житарюк Ангеліна  6.  Біологія ІІІ 

6.  2 

Мінова Марія 

7.  Правознавство І 

8.  Зарубіжна літер. ІІІ 

9.  Історія І 

7.  

9-Б 

 
Альбін Микола 

10.  Англійська мова ІІІ 

11.  Хімія ІІІ 

8.  2 Ністор Ірина  12.  Трудове навчання ІІ 

9.  3 Скрикуляк Ганна 13.  Укр.мова та літ. ІІ 

10.  

10-А 

1 Кожокар Микола  14.  Математика ІІІ 

11.  2 

Рудько Олександра 

15.  Укр.мова та літ. І 

16.  Біологія ІІ 

17.  Історія ІІ 

12.  3 Слободян Тетяна  18.  Хімія ІІ 

13.  4 Тодеришина Дарія 19.  Англійська мова ІІ 

14.  

11 

 

1 

Козубовська Марія 

20.  Укр.мова та літ. ІІІ 

21.  Зарубіжна літер. ІІІ 

22.  Англійська мова І 

15.  2 Кучерява Влада 23.  Хімія ІІІ 

16.  3 Мудряк Тетяна  24.  Трудове навчання ІІ 
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6. Зниження контролю і відповідальності з боку батьків за вихованням 

дітей. 

7. Пропуски уроків без поважних причин, запізнення на уроки. 

 

Модуль 2. Результати виховної роботи 
 

На виконання Методичних рекомендації з питань організації виховної 

роботи у закладах області у 2019/2020 навчальному році, Державної Програми 

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

закладів», затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

31.10.2011 №1243, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-

патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах, 

затверджених наказом МОН від 16.06.15 року № 641, Концепції Нової 

української школи (схвалено рішенням Колегії МОН 27.10.16 р.)з урахуванням 

Методичних рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році (лист МОН від 27.11.2014 

№1/9-614) та Плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2019-2020 навчальний рік, у школі сплановано систему заходів 

різного спрямування із забезпечення виконання завдань, які є метою сучасного 

освітнього процесу:  формування громадянина, патріота, інтелектуально 

розвиненої, духовно і морально зрілої особисті, готової протистояти 

асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе та 

оточуючий світ. 

Річний план роботи Новоселицької загальноосвітньої школи№3 І-ІІІ 

ступенів та План виховної роботи школи на 2019-2020 навчальний рік складені 

з урахуванням основного виховного напрямку. Найбільшу увагу в  своїй  роботі 

педагогічний колектив приділяв вихованню в своїх учнях моральних якостей: 

доброзичливості, поваги до людської гідності, милосердя, доброти, людяності, 

толерантності, порядності; потреби в емоційному та духовному контактах з 

людьми, потреби у самоповазі, співчутті і співпереживанні людям, бажання 

допомогти, гуманної поведінки, а також патріотизму, національної 

самосвідомості, відданості Батьківщині, прагненню служити її інтересам, тому 

 що  робота з формування у дітей  та молоді моральних  та громадянських 

якостей, розуміння приналежності до українського народу є одним із 

найважливіших завдань педагогів. 

Виховна робота коллективу протягом року середу чнів 1-11-х класів 

будувалася за місячниками згідно Основних орієнтирів виховання та 

формування ціннісного ставлення до суспільства і держави, культури та 

мистецтва, природи, праці, сім’ї, родини та людей, до себе. Основна увага 

педагогів школи протягом проведених місячників (Місячники:основ безпеки 

життєдіяльності, фізкультури та спорту (у вересні), військово-патріотичного 

виховання (у жовтні), превентивного виховання (у листопаді),патріотичного 
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виховання (у грудні), громадянського виховання (у січні), , морального 

виховання (у лютому), художньо-естетичного виховання (у березні), 

екологічного виховання (у квітні), родинного виховання (у травні)) була 

приділена вихованню у школярів ціннісного ставлення до суспільства та 

держави, сім’ї, родини, людей,  національно-патріотичному та моральному 

вихованню, формуванню в учнів патріотизму та національної самосвідомості, 

військово-патріотичному та громадянському вихованню, формуванню 

гуманістичних цінностей. 

У школі проведено ряд заходів відповідного напрямку згідно Методичних 

рекомендацій з виховної роботи на 2019/2020 навчальний рік, як: 

 національно-патріотичне виховання 

 превентивне виховання 

 фізичне виховання 

 художньо-естетичневиховання 

 розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури 

засобами натуралістичної роботи 

 підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя 

 професійна орієнтація та допрофільна підготовка. 

  

1. Національно-патріотичне виховання у 2019-2020 н.р. знайшло 

відображення в проведенні заходів, присвячених знаменним датам та 

державним святам, тематичних виховних годинах, уроків пам’яті,  

переглядах відеофільмів, волонтерська робота, конкурсах малюнків, 

відвідуванні музеїв та різноманітних екскурсій видатними місцями 

України. До Дня Захистника Вітчизни було проведено ряд заходів: 

лінійка пам’яті,  змагання «Козацькі розваги». Джури козацького рою 

«Характерники» не брали цього року участь у Всеукраїнській спортивно-

пітріотичній грі «Сокіл»(«Джура») у звязку із введенням на усій території 

України карантинних заходів. 

Ціннісне ставлення до суспільства та держави : 

 Лінійка до Дня миру; 

 З нагоди Дня захисника України в школі проведено: 

- Спортивні змагання «Маленький козак» - 2-4 класи 

- Спортивні змагання «Козацькі забави» 5-8,; 

- Відкриття військово-патріотичної гри «Сокіл «Джура»»9-11 класи. 

- Оформлені стенди «14 жовтня-День Захисника України» та «Герої 

не вмирають» 

- Проведені виховні години 1-11 класах відповідно до теми тижня. 

 Заходи до Дня гідності і свободи: оформлені стенди, проведені 

бесіди «Зима, що нас змінила», бесіди з учнями, щодо подій на Майдані та 

вшанування пам’яті Небесної сотні; 

 Заходи щодо   вшанування жертв Голодомору: години спілкування, 

перегляд відеороликів, виставки фотографій. Обов’язкове запалення свічок по 

безвинно убитим; 
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 Колядування та привітання новосельчан з новорічно-різдвяними 

святами. 

 Участь у районних змаганнях з біатлону до Дня Героїв Крут ІІІ м. 

 Проведення Тижня до Дня Соборності: години спілкування, а також 

учні кожного класу, крім 10-Б заспівали Гімн України (відео) 

 День Героїв Небесної Сотні;  

 Участь у дистанційних заходах до Дня вишиванки та до Дня 

перемоги. 

2. Превентивне та фізичне виховання 

Ціннісне ставлення до себе, до свого фізичного Я: 

 Проведено «Олімпійський тиждень», в рамках якого відбулися такі 

заходи: 

- Спортивні змагання між учнями 1-4, 5-6,7-8,9-11 класів; 

- Захід 1-Б класі «Тато, мама, я – спортивна сім`я» 

- День колективу. Метою якого є об’єднання усієї шкільної родини. 

Проведена розважальна програма «Книга рекордів Гінесса» 

- Футбольний турнір між учнями та вчителями. 

 Проведення місячника «Увага! Діти на дорозі» 

 Розроблені профілактичні заходи , щодо протидії торгівлі людьми. 

 Тиждень профілактики шкідливих звичок, під час якого було 

організовано: 

- Учні 1-4 класів малювали малюнки на теми «Я хочу бути здоровим» 

та «Правильне харчування –запорука здоров’я», а учні 5-11 класів оформили 

стіннівки та зробили виставку «Я обираю здоровий спосіб життя» та «Молодь 

проти шкідливих звичок»; 

 Тиждень безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху. В 

рамках тижня проведено: 

- Години спілкування «Мій безпечний відпочинок»; 

- «Знай і виконуй правила дорожнього руху» для учнів 2-4 класів, 

зустрічі з представниками ювенальної поліції; 

- Захід для учнів 9-х класів: «Захисти себе  від ВІЛ». 

- Захід для учнів 2-11 класів зустріч з працівниками пожежної 

служби; 

 Змагання з баскетболу до Дня Захисника України: молодша 

підгрупа ІІІ місце, старша- ІІІ місце. 

 Районні змагання з футболу - І місце 

 Спартакіада з легкої атлетики – ІІІ місце 

 Районні та обласні змагання COOL GAMES – молодша група – ІІІ 

місце, Середня група – ІІ місце, старша група – ІІІ місце, участь у 

Всеукраїнських змаганнях м.Київ. 

 Інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності: з правил поведінки 

під час освітнього  процесу: під час уроків, перерв, в їдальні, на подвір’ї, в 

спортзалах та на спортмайданчиках; з правил дорожнього руху; поводження з 

електроприладами, вибухонебезпечними предметами; протипожежної безпеки; 
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правил поведінки на воді, у лісі, вдома; щодо попередження дорожньо-

транспортних пригод; «Обережно, отруйні гриби»; «Правила дорожнього 

руху»; «Мінна безпека»; з профілактики шкідливих звичок; «Обережно 

ожеледиця!»; про обережне поводження з вогненебезпечними речовинами; про 

правила протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят; про 

правила поведінки під час канікул, про правила поведінки під час карантину; 

 Всеукраїнський тиждень правознавства: 

- Віртуальна екскурсія до Верховної ради для учнів 10-11-х класів; 

- Заходи для учнів молодшої ланки. 

- Зустрічі з працівниками правоохоронних органів  

- Виховна година у 9-А класі «Конвенція ООН»; 

- Оформлені тематичні стенди, виставка творчих робіт, книжкова 

виставка. 

- Всеукраїнський урок права. 

3. Художньо-естетичне виховання. Ціннісне ставлення до культури 

та мистецтва: 

 Лінійка до Дня знань; 

 Участь у районному конкурсі «Буковинська зіронька» (І місце 

район, участь в обласному конкурсі) 

 Шкільний конкурс осінніх композицій «Барви осені»; 

 Святковий концерт до Дня учителя; 

 Участь у районному конкурсі «Галерея мистецтв» (Рускан Дмитро - 

ІІІ місце,Романчук Сергій – І місце, Макаренко Анастасія – І місце, Скрикуляк 

Ганна – ІІ місце) 

 Бібліотечні уроки для учнів 2-го класу «Посвята в читачі»; 

 РК «Космічні фантазії» ІІІ місце(районний)Слободян Тетяна; ІІ 

місце(районний) Мудряк Тетяна; 

 Виховна година у 9-Б класі «ВІЛ/СНІД – чума ХХІ століття» 

 Шкільний конкурс новорічних композицій; 

 Участь у районному конкурсі новорічних композицій 

(Малиновський Роман (4-А кл.) – ІІ місце, Руснак Євген (4-Б кл.) – ІІІ місце, 

Гирка Алекс (4-В кл.) – І місце, Слєпцова Олександра (4-В кл.) – ІІІ місце, 

Житарюк Софія (5-А кл.) – ІІІ місце, Штефанеса Станіслав (5-Б кл.) – ІІ місце, 

Тодерішина Дарія (10 кл.) – ІІ місце, Мудряк Діана (11 кл.) – ІІ місце) 

 Відвідування концертів у Будинку культури; 

 Лінійка до Дня Святого Миколая; 

 Привітання місцевої влади міста з Новорічно-різдвяними святами; 

 Новорічні свята: ранки для учнів 1-4-х класів «Новорічні звірятка», 

«Новорічна подорож з Алісою» для учнів 5-8-х класів «Пошук професії», 

«Країна У» для  9-11-х класів; 

 Вечір зустрічі з випускниками. 

 Конкурс-вікторина «Найрозумніші читачі» для молодших школярів. 

 Участь в обласному дистанційному флешмобі  «Розквітай, 

писанко». 
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 Участь у дистанційних заходах до Дня міста «Новоселиця – місто 

надій». 

 Дистанційне Свято Останнього дзвоника. 

 Випускний вечір. 

4. Формування гуманістичних цінностей. Ціннісне ставлення до 

сім’ї, родини, людей: 

 Благодійний ярмарок «Дари осені»; 

 День толерантності; 

 Кольоровий тиждень з тематичними днями. 

 Благодійна акція з нагоди дня Святого Миколая; 

 Благодійна акція до Дня людей похилого віку, до Дня інваліда, 

«Допоможи учаснику АТО». 

 Проведено тиждень інклюзивної освіти, в рамках якого відбулися 

такі заходи: 

- Виховна година в інклюзивному класі (3-А, 4-Б, 3-Б ) на тему: 

«Дивіться на нас, як на рівних»; 

- Виставка малюнків на тему: «Твори добро»; 

- Бесіда в інклюзивних класах на тему: «Добрий до інших – добрий 

до себе» 

Професійна орієнтація та допрофільна підготовка. Ціннісне ставлення 

до праці: 

 Трудові десанти по прибиранню території школи від листя та 

генеральні прибирання кабінетів; 

 Сприяння проведенню профорієнтації представникам ВУЗів, 

коледжів т а технікумів; 

 Анкетування учнів 9-11-х класів щодо професійного вибору. 

6. Розвитокзнань, світогляду, екологічних умінь, навичок, 

культури. Ціннісне ставлення до природи: 

 Туристичні походи в парк; 

 Акція «Годівничка» 1-А клас; 

 Екскурсії 

 Економічний квест м. Чернівці – ІІІ місце. 

 Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської Малої академії наук 

учнівської молоді Ванзяк Ірина. 

З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України,  

забезпечення повноцінного всебічного розвитку школяра, розумового, 

естетичного, фізичного виховання, розвитку природних здібностей учнів, 

задоволення їхніх освітніх запитів, враховуючи сучасні вимоги до виховного 

процесу  у школі створена система творчого розвитку учнів на базі 

особистісногопідходу, яка дозволяє здійснювати завдання виховання. На базі 

нашої школи діють гуртки різного напрямку: 

військово-патріотичного: 

 Сокіл «Джура» – керівник Кока С.А. 
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 «Влучний стрілець» - керівник Кока С.А. 

фізкультурно-спортивного: 

 Футбол - Валаш Я.Г. 

 Футбол –Боднарчук О.В. 

 Баскетбол – Раца М.О. 

 Баскетбол – Крупа О.В. 

 Хореграфічний – керівник Банар І.В.; 

 

Згідно нормативно-правових документів та планів роботи школи перед 

класними керівниками та класоводами на 2019-2020 навчальний рік були 

поставлені наступні завдання: 

 громадянське та національно-патріотичне виховання учнів; 

 сприяння формуванню в учнів високих гуманістичних цінностей, 

морально-психологічних якостей; 

 виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до 

старшого покоління, ветеранів Другої світової війни, дітей війни, переселенців, 

воїнів-учасників АТО, забезпечення діяльності учнівського самоврядування; 

 активізація волонтерської роботи; 

 продовження реалізації благодійного проекту «Від серця до серця»; 

 контроль за відвідуванням учнів; 

 систематична підтримка зв’язку з батьками; 

 виховання культури міжетнічних відносин, підвищення рівня 

правової культури учнів, забезпечення системного вивчення та дотримання 

школярами прав і обов’язків, співпраця педагогічного колективу з Учнівською 

радою та Радою школи щодо формування в учнів активної життєвої позиції, 

моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському 

суспільстві; 

 превентивне виховання; 

 формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної 

поведінки, уміння робити єдиноправильний вибір на користь здорового способу 

життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики 

тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. 

 Профілактика випадків фізичного і психологічного  насильства, 

образ, недбалого і жорстокого поводження дітей та над дітьми; 

 Профілактика правопорушень; 

 Підвищення психологічної культури учнів; 

 Впровадження громадянської освіти і виховання в навчально-

виховний процес; 

 Здійснення психологічного і соціального супроводу в умовах 

інклюзивного навчання; 

 Підвищення рівня педагогічної майстерності з проблем виховання. 

Результати проведення місячників, тижнів, заходів виховної роботи 

обговорювались на засіданнях голів класів та Учнівської ради. 
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Протягом навчального року у школі працювало ДО «Райдуга» 

(координатор Здерчук В.В., голова об’єднання Рудько О. – учениця 10-А класу.) 

та Рада профілактики, на засіданнях яких вирішувалися питання навчання та 

дисципліни учнів та життєдіяльності колективу. У 2019-2020 навчальному році 

на внутрішньому обліку учнів, схильних до правопорушень не було. У школі 

були проведені спільні засідання шкільної Ради профілактики.  

Відповідно до плану виховної роботи школи, класні керівники  

проводили класні години (щотижня) та батьківські збори (два рази на семестр), 

що сприяло профілактиці правопорушень та пропусків уроків без поважних 

причин. Велика увага з боку дирекції школи та класоводів й класних керівників 

приділялася питанням збереженню життя і здоров’я дітей як під час освітнього 

процесу, так й під час канікул. Але, звертаю увагу, на те, що не усі класні 

керівники якісно організували планування виховних годин та їх проведення. 

В 2019-2020 навчальному році шкільне учнівське самоврядування 

продовжило свою роботу. Проводяться засідання центрів шкільного 

учнівського самоврядування під керівництвом педагогів-консультантів: 

«Комісія з питань організації навчально-виховного процесу» – заступника 

директора з навчально-виховної роботи Бурлака З.М. «Комісія з питань 

організації виховної та позаурочної діяльності» – заступника директора з 

виховної роботи Вакарчук В.І. «Комісія з питань соціальної роботи» – 

соціального педагога Дроздовської С.А. «Комісія з питань організації 

спортивних масових заходів та охорони здоров’я» – вчителя фізичної культури 

Валаш Я.Г., прес-центру – педагога-організатора Здерчук В.В.. Щомісяця 

проводяться засідання комісій під керівництвом координатора дитячого 

об’єднання Здерчук В.В.  

Учні школи та педагогічні працівники брали активну участь у міських 

заходах різного спрямування, маючи гарні результати: 

 спортивного: змагання з баскетболу, стрітболу, легкої атлетики; 

 естетичного: відвідування Будинку культури, різноманітні конкурси 

художньої дитячої творчості; 

 профорієнтаційного: зустрічі з викладачами ВНЗ.. 

В школі працювала психологічна служба в складі соціального педагога 

Дроздовської С.А. та практичного психолога ГульпеР.О..Завдяки їхній 

наполегливій праці щоденно здійснювався соціальний захист учнів, надавалась 

психологічна допомога. Психологічна служба школи тісно співпрацювала з 

Службою у справах дітей та молоді.Велику увагу з боку педагогічного 

колективу було приділено профілактичній  роботі в напрямку попередження 

вживання учнями наркотичних речовин, алкоголю та паління. 

Педагогом-організатором Здерчук В.В. та заступником директора школи 

з виховної роботи  Вакарчук В.І. спільно з класоводами та класними 

керівниками здійснювався щоденний контроль за відвідуванням учнями занять. 

Робота з батьками 

Приділяється значна увага роботі з батьками, як у проведенні 

батьківських зборів, так і в проведенні загальношкільних свят за участю 
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батьків, індивідуальних зустрічах класних керівників та вчителів-предметників 

з батьками учнів. 25 жовтня 2019 року відбулися загальношкільні  батьківські 

збори, продовженням яких стали батьківські збори у класах. Планово 

розглядалися питання успішності та стан відвідування учнями школи, 

організація гарячого харчування, організація уроків фізичної культури, 

дотримання правил Статуту, план роботи на осінні, зимові та весняні канікули, 

організація навчальної практики та екскурсій, використання коштів 

спецрахунку, питання літнього оздоровлення учнів, а також роль родинно-

сімейного виховання у сприянні психологічному здоров' ю дитини. 

Неодноразово до проведення позакласних заходів та екскурсій залучалися 

батьки учнів. За потреби, класні батьківські збори скликаються на розсуд 

класного керівника, крім планових один раз на семестр. Планово розглядаються 

питання навчальної успішності учнів, профілактики жорстокості та насильства, 

вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів серед учнівської молоді; 

запобігання дитячому травматизму; організації екскурсій в канікулярний час, 

порядок використання учнями мобільних телефонів в школі, запобігання 

дитячому травматизму, дотримання єдиних вимог стосовно поведінки учнів у 

школі. 

Практичним психологом школи Гульпе Р.О. проводилась адаптаційна 

робота з учнями 5-х та 1-х класів ,індивідуальні та групові консультації для 

учнів і батьків, профілактично-просвітницькі заходи, профорієнтаційна 

діагностика серед учнів 9-11-х класів.  

Аналіз роботи вихователів ГПД протягом навчального року (методичні 

розробки; ведення документації; співпраця з вчителями; психологом; медичною 

сестрою; індивідуальна робота; робота з батьками; співпраця з культурним 

центрами; екскурсії; організовані зустрічі; виховні справи; спорт) направляє на 

висновки, що основні вимоги щодо організації роботи з учнями після уроків на 

достатньому рівні. 

У наступному навчальному році Вихователям ГПД продовжувати 

здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення 

умов життя учнів, урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати батьків до 

позакласної роботи школи. Слід ретельніше готуватися до проведення виховних 

годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, громадськість, урізноманітнити 

форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології, чітко 

ставити виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення. 

Проаналізувавши стан виховної роботи у 2019-2020 навчального року, 

слід зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом класоводів 

та класних керівників, за участі класного учнівського самоврядування активно 

долучаються до проведення позакласних та позашкільних заходів різного 

спрямування. Із задоволенням діти готуються до проведення різних виховних 

заходів. Особливий інтерес викликає  підготовка та участь у благодійних 

ярмарках, концертах, акціях милосердя, флешмобах, днях учнівського 

самоврядування, вечорах, новорічних святах, шкільних конкурсах художньої 

дитячої творчості тощо.  
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Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік: 

1. Сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду на основі готовності до 

участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї 

участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з 

соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись 

законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, 

здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів. 

2.всю навчально-виховну роботу спрямувати на розвиток творчої особистості 

шляхом підвищення ефективності індивідуальної роботи з учнями різного 

інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують постійного педагогічного 

впливу і корекції, скоординувавши його із психологічними службами міста; 

3.продовження роботи по формуванню в учнів навичок здорового способу 

життя та їх збереження, створивши умови для оздоровлення та відпочинку 

дітей пільгового контингенту в пришкільному таборі з денним перебуванням; 

4. підпорядкування всієї навчально-виховної роботи на формування в учнів 

загальнолюдських моральних цінностей, гордості та поваги до Батьківщини, 

національних символів та святинь; 

5. спрямування виховного процесу на покращення змісту правової освіти, 

здорового способу життя та застереження дітей від травматизму; 

6. забезпечити організацію якісного дозвілля учнів після навчального процесу 

(організація груп подовженого дня або клубів дозвілля за бажанням батьків). 

7. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій. 

8. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, 

зміцнення й розвиток виховних функцій закладу. 

9. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними 

до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів 

виховання, посилення координації їхніх зусиль. 

10. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом. 

11. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм 

реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху. Налагодити 

співпрацю з Молодіжною радою ОТГ. 

12. Оптимізація змісту і форм виховного процесу. 

13. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального 

середовища на особистість. 

14.Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих 

проблем, формувати досвід громадянської поведінки. 

15.Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями 

якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до 

взаємодії. 

16.Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем 

та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної 

недоторканності та безпеки. 

17. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її 

життєдіяльності. 
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