Вступ
Нововоронцовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 розташована за
адресою: смт Нововоронцовка, вул. Суворова, 6. Заклад функціонує з 1967 року.
Навчально-виховний процес у школі здійснюється згідно з Законодавством
України та Статутом, ухваленим шкільною радою.
Станом на 01.09.2017 рік у школі функціонує 22 класи денної форми навчання, у
якій навчається 482 здобувача освіти. На кінець навчального року кількість учнів
становить 478.
Профільне навчання:
10-А клас – 19 учнів (універсальний профіль);
10-Б клас – 15 учнів (універсальний профіль);
11 клас – 19 учнів (універсальний профіль).
Забезпечення учнів гарячим харчуванням – __ %.
Школа працює за 5-денним режимом навчання.
Місія закладу: створення оптимальних умов для однакового доступу до якісної
освіти, розвиток особистості кожного учня залежно від освітніх потреб та можливостей,
його успішної соціалізації.
Бачення школи: бути колективом однодумців, який успішно вирішує завдання
сьогодення, бути лідером серед закладів освіти району і впевнено дивитися у майбутнє.
Склад педагогічного колективу
Педагогічний колектив школи складається з 45 педагогічних працівників із
відповідною освітою.
старших вчителів – 4;
ВКК – 21 (47 %);
І КК – 11 (24 %);
ІІ КК – 2 (5 %);
спеціалістів – 11 (24 %).
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У школі працюють соціальний педагог та практичний психолог.
Відповідно до п’ятирічного плану проходження курсової перепідготовки в
Комунальному вищому навчальному закладі "Херсонська академія неперервної освіти"
у 2017-2018 н.р. свій фаховий рівень підвищили педагоги:
Хріник О.О., учитель інформатики; Годун А.В., вчитель української мови та
літератури; Коряченко Н.Л., вчитель початкових класів; Здерок Л.Д., вчитель
початкових класів; Запорожченко Н.П., вчитель історії та правознавства; Жовтоног Р.П.,
вчитель німецької мови та Топчій В.М., шкільний бібліотекар;
Заяви на атестацію у 2017-2018 навчальному році подали 7 учителів та завідувач
шкільною бібліотекою.
За результатами атестації працівників школи:
• встановлено 11 тарифний розряд соціальному педагогу Бережній В.М.;
• присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вчителю
української мови та літератури Годун А.В.;
• присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вчителю
історії та правознавства Запорожченко Н.П.;
• підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційні категорії «спеціаліст» (11
тарифний розряд) учителю початкових класів Здерок Л.Д. та бібліотекару школи
Топчій В.М.;
• підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої
категорії» учителям Коряченко Н.Л., вчителю початкових класів, та Полтавцю С.С.,
вчителю хімії та інформатики;
• присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Хрінику
О.О., вчителю інформатики;
• присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» Полтавцю С.С.
З метою методичного та практичного забезпечення роботи над реалізацією
заключного етапу обласної науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та
учнівської молоді: практико-орієнтовний аналіз», згідно з планом роботи навчального
закладу на 2017-2018 н.р., вдосконалення особистісно-зорієнтованого спрямування
дидактичних, методичних, технологічних та морально-психологічних аспектів
навчально-виховного процесу, підвищення якості знань, загальнокультурного рівня,
психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності працівників методичну
роботу навчального закладу у 2017-2018 н.р. було зорієнтовано за наступними
напрямками:
мотиваційно-настановча робота над V – практичним етапом методичної
проблеми області;
розробка та впровадження комплексу заходів по забезпеченню
адаптаційного періоду для учнів 1-х, 5-х класів та учнів із особливими потребами у
відповідності до етапу реалізації положень Державного стандарту освіти;
науково-методична робота з підтримки педагогічних інновацій;
розвиток педагогічної творчості на основі вдосконалення і саморозвитку
особистості вчителя;
організація участі у першому та другому етапах предметних олімпіад,
конкурсів ім. П. Яцика та Т.Г. Шевченка;
робота з обдарованими дітьми, написання наукових робіт;
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проведення предметних тижнів;
робота атестаційної комісії;
підготовка та проведення районного семінару вчителів хімії,
образотворчого мистецтва та трудового навчання.
підготовка та проведення районного засідання ШМВ.
Головним аспектам і проблемам адаптаційного періоду були присвячені
психолого-педагогічні консиліуми, батьківські збори у 1-х і 5-х класах, які відбулися у
вересні-жовтні 2017 року.
Протягом 2017-2018 н.р. у закладі стабільно працювали над реалізацією шкільної
методичної проблеми «Практико-орієнтовний аналіз умов успішної соціалізації
школяра» 8 методичних об'єднань учителів:
МО вчителів початкових класів (керівник Калич Галина Миколаївна – учитель
вищої категорії);
МО вчителів математики, фізики й інформатики (керівник Сіренко Інга
Володимирівна – учитель вищої категорії);
МО вчителів української мови і літератури (керівник Козир Людмила Миколаївна
– учитель вищої категорії);
МО вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури (керівник Чумак Анна
Володимирівна – учитель вищої категорії);
МО вчителів природничого циклу (керівник Молоткова Євгенія Степанівна –
учитель вищої категорії, «Старший вчитель»);
МО вчителів суспільствознавства та естетичного циклу (керівник Зопорожченко
Наталія Павлівна – учитель першої категорії);
МО вчителів фізичного та військово-патріотичного виховання (керівник Гасай
Олександр Володимирович – учитель вищої категорії);
МО класних керівників (керівник Кичей Валентина Леонідівна – учитель вищої
категорії).
Робота шкільних методичних об’єднань була спланована у відповідності з
методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною діяльністю,
реалізовувалися міжпредметні зв’язки. Переважно використовувалися такі форми
роботи: взаємовідвідування уроків і позаурочних заходів, семінари, проведення
предметних тижнів, тренінгів, дискусій. Великої уваги надавали спільній роботі з
батьками, реалізації наступності між дошкільною освітою та початковою школою,
початковою та середньою ланками. Кожним шкільним методичним об’єднанням були
проведені відкриті уроки або позаурочні заходи за методичною темою. Упродовж
навчального року проведено предметні тижні, під час яких організовуються конкурси,
вікторини, виставки учнівських робіт, учні знайомилися з науково-популярною
літературою, розширюють свої знання з різних предметів:
з 23 по 27 жовтня 2017 року було проведено тиждень суспільствознавства;
з 20 по 24 листопада 2017 року – тиждень початкових класів під девізом
«Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитись, розквітнути»;
з 04 по 08 грудня 2017 року було проведено тиждень природничого циклу
під рубрикою «За п’ять днів навколо світу»;
з 22 по 26 січня 2018 року у рамках проекту Року німецької мови в Україні
було проведено Тиждень німецької мови та зарубіжної літератури.
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Відповідно до плану роботи КУ «Нововоронцовський РМК» протягом 2017-2018
н.р. на базі Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 проведено:
районний семінар учителів хімії (08.12.2017);
районний семінар учителів образотворчого мистецтва (08.12.2017);
районний семінар учителів трудового навчання (08.12.2017);
районне засідання школи молодого вчителя (09.02.2018).
Учитель хімії Полтавець С.С. провів відкритий урок у 10-А на тему «Карбонатна
кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування. Принцип
дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон». На уроці було використано
різноманітні інформаційні технології. Актуалізацію опорних знань учнів учитель
провів, застосовуючи технологію Pliсkers. Шляхом використання історичної довідки
педагог вдало здійснив мотивацію. Учитель показував відеофільм про досліди,
скористався можливостями інтерактивної таблиці «Періодична система хімічних
елементів», SmartTV. У підсумку старшокласники самостійно зробили правильні
висновки. Також Полтавець С.С. провів для вчителів хімії району майстер-клас, на
якому поділився досвідом про різні способи застосування сучасних мультимедійних
технологій.
Клочкова І.М. («Проектування новорічної прикраси методом фантазування», урок
у 6-А кл.) та Бережна В.М. («Ілюстрація. Зображення ілюстрації в техніці пуантилізму»
урок у 5-А кл.) успішно підготували та провели семінар учителів трудового навчання й
образотворчого мистецтва «Роль мистецьких засобів у формуванні світогляду людської
особистості» (08.12.2017).
Учителі школи поділилися своїм досвідом із молодими учителями району
відповідно до затвердженого плану:
ПІБ учителя

Клас

1) Здерок Л.Д.

1-А

2) Молоткова Є.С.
Мовсесян С.М.

7-А

3) Сіренко І.В.
4) Козир Л.М.

Предмет

Тема уроку

Навчання
грамоти
географія/
заруб. літ

Шануймо рідну мову

9-Б
8-А

геометрія
укр. літ.

5) Федоренко І.М.

6-А

біологія

Площі фігур
Література рідного краю. «Життя прожить – не поле перейти»
(творчість Лідії Фокіївни Глєбової»)
Суцвіття. Біологічне значення

6) Крепчук Т.Л.

3-А

математика

1) Коряченко Н.Л.

4-А

2) Кичей В.Л.

9-А

3) Романишина І.М.
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4) Вискуб О.В.

7-Б

Письмове додавання трицифрових чисел з двома послідовними переходами
через розряди. Розв’язування нерівностей шляхом випробування.
Розв’язування задач
Літературне Серце віддане дітям (до 100-річчя від дня народження Сухомлинського В.О.)
читання
фізика
Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість
рівноприскореного прямолінійного руху. Розв’язування задач
заруб. літ
Чи несуть вчені відповідальність за наслідки використання своїх
відкриттів?» (За п’єсою Б. Брехта «Життя Галілея»)
геометрія
Сума кутів трикутника

5) Чумак А.В.

10-А

англ. мова

1)Раєвський О.О.

Майстер-клас

Внутрішні води Північної Америки

Від захоплень до професійної кар’єри
Використання інтерактивних вправ «Дерево рішень»

4

Учителі Хріник О.О., Козир Л.М., Осипенко О.С., Чумак А.В., Козлова С.В.,
Вискуб О.В., Сіренко І.В. організували участь здобувачів освіти школи у І
Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» з інформатики, української мови,
англійської мови, математики та отримали свідоцтва про підготовку переможців і
подяки за активну участь в організації олімпіад від директора ТОВ «Освітній проект
«На урок» Перепелиці Дмитра Олександровича.
Вивчення результативності роботи методичних об’єднань виявило, що методична
робота проводилася на достатньому рівні. Всі методичні підструктури основною метою
своєї роботи ставили реалізацію загальношкільної науково-методичної проблеми, з
урахуванням особливостей методичної підструктури.
Важливою умовою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
навчально-виховний процес є рівень сформованості інформаційної культури педагога.
Більшість педагогів навчального закладу володіють інформаційно-комунікаційними
технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та
комп’ютерної техніки. З метою вивчення інноваційних освітніх технологій протягом
року вчитель хімії та інформатики Полтавець С.С., вчитель англійської мови Чумак А.В.
проводили практичні заняття щодо вивчення і впровадження в практичну діяльність
хмарних технологій.
Методичне об'єднання вчителів початкових класів (керівник Калич Г.М.)
продовжувало працювати над проблемою «Розвиток комунікативної компетентності
педагогів як умова їх професійного росту». Мета роботи методичного об'єднання
вчителів – створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою
успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його
невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охоплювала всі сфери шкільного життя, весь
навчально-виховний процес, де в центрі стояла особистість – учень, з інтелектуальним,
фізичним, творчим потенціалом.
Творчий колектив учителів початкових класів перебуває у постійному пошуку,
впроваджуючи у практичну роботу інноваційні технології та ігрові прийоми. Свою
діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на
створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та
виховання дітей, а головне на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем
та учнем. Учителі ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання
на уроках. Вдало впроваджують у роботу інтерактивні методи, які спонукають учнів до
розвитку пізнавальних та творчих здібностей. Використовують різні види діяльності,
що відповідають рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають
дітей мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних
навичок, спрямовують діяльність та фізичний розвиток, надають можливості для
розвитку соціальних навичок. Актуальною залишається проблема співпраці
дошкільного закладу та початкової школи. Тому на засідання ШМО вчителів
початкових класів були запрошені вихователів дитячого закладу, де ділитися досвідом
роботи, а також виявляли на перспективу рівень інтелектуального розвитку майбутніх
першокласників, що дасть змогу ефективніше працювати з ними в шкільний період.
Калич Г.М. та Крепчук Т.Л. виступили на педраді з питанням «Концепція нової
української школи. Модель учня-випускника».
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Коряченко Н.Л. (13 ч.) та Крепчук Т.Л. (12 ч.) організували своїх вихованців взяти
участь у конкурсі «Кришталева Сова».
Перебуваючи на курсах підвищення кваліфікації у Комунальному вищому
навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Коряченко Н.Л. взяла
участь у роботі спецкурсу «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» у
межах швейцарсько-українського освітнього проекту (сертифікат №7645, наказ №17 від
22.02.2018 р.). Учитель є постійним учасником вебінарів та онлайн-курсів: «Реалізація
компетентнісного підходу на уроках української мови та літературного читання»
(сертифікат серія: МФ – 023829, серпень 2017), «Інклюзивний клас – крок до розуміння
з учнями» (сертифікат серія МФ:- 030523 січень 2018), «Використання інтерактивних
прийомів «Фішбоун» та «кубик Блума» на уроках в початковій школі» (сертифікат
серія: МФ – 030522, січень 2018), «Ранкові зустрічі» (сертифікат серія: МФ – 030524,
січень 2018), «Сучасні методики розвитку швидко читання у початковій школі»
(сертифікат серія: МФ – 030525, січень 2018).
Учителі початкових класів Коряченко Н.Л., Ярошенко Ю.В. та вчитель англійської
мови Чумак А.В. взяли активну участь у роботі навчальної сесії вчителів, які будуть
викладати у 1-х класах Нової української школи у 2018/19 н.р.
09.04. 2018 Крепчук Т.Л. опублікувала матеріал «Усний журнал. Т.Г. Шевченко –
поет, художник, патріот» на сайті SUPER. UROK.UA. https://super.urok-ua.com/usniyzhurnal-na-temu-t-g-shevchenko-poet-hudozhnik-patriot/
Учителі початкових класів, директор школи та заступники директора успішно
пройшли онлайн-курс для вчителів початкової школи на платформі Edera.
Згідно плану заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-2018
роки, затвердженого Міністерством освіти і науки України 05.05.2016 року (наказ
Міністерства освіти і науки від 29.02.2016 № 188), Сіренко І.В. опанувала програму
навчального курсу «WEB-STEM-школа-2017» (серпень 2017) та отримала відповідний
сертифікат.
За результатами ІІ етапу учнівських олімпіад з основ наук у 2017 році із 22 (15)
заявлених учасників Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 лише 6 (5) зайняли
призові місця:
• Російська мова – ІІ місце, учениця 9-Б класу Калька Наталя (вч. Мовсесян С.М.);
• Інформаційні технології – ІІІ місце, учень 9-Б класу Геращенко Даніїл (вч.
Хріник О.О.);
• Математика – ІІ місце, учень 7-Б класу Ферко Роман (вч. Вискуб О.В.);
• Трудове навчання – ІІІ місце, учениця 8-Б класу Голінська Каріна (вч. Клочкова
І.М.);
• Хімія – І місце, учень 7-Б класу Ферко Роман (вч. Полтавець С.С.);
• Англійська мова – І місце, учень 10-А класу Яровий Володимир (вч. Чумак А.В.).
До учасників ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін 2017/18 н.р. потрапили 3 учнів нашої школи: Калька Н., Ферко Р. та
Яровий В.
У цьому навчальному році у МАН працювала Запорожченко Н.П. з 2-ма
ученицями:
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Історі
Розвиток медичних
я України
установ у Нововоронцовці

1

Історі
Походження та
я України
історія кримськотатарського етносу

Керівник роботи (ПІБ,
посада)
Запорожченко Н.П.,
вчитель історії та
правознавства
Запорожченко Н.П.,
вчитель історії та
правознавства

Здобувач освіти Калька Наталя була направлена для участі у фіналі ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої
академії наук України у м. Херсон.
Члени МО вчителів української мови та літератури відповідально ставляться до
підготовки школярів до конкурсів.
ІІ місце – конкурс «Наша земля – Україна» Олександра Кріпак (11 клас – Л. М.
Козир)
ІІІ місце – мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка Олександра Кріпак (11
клас – Л.М. Козир)
ІІ місце – Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика Анна
Семеліт ( 5- А клас – О. В. Семеліт)
Методична робота ШМО вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури
здійснюєтся за кількома напрямками: участь у вебінарах та семінарах, підготовка та
проведення конкурсів та олімпіад, виступи на педагогічних радах, організація та
проведення відкритих уроків та заходів і т.п.
У Конкурсі з німецької мови «Орлятко-2017» взяли участь учні 8-Б класу
(Голінська Каріна та Слободенюк Каріна) та учень 5-А класу Широкий Іван (вчитель –
Жовтоног Р.П.)
Вчителями іноземних мов була організована позакласна робота:
Жовтоног Р.П. проводила факультативні заняття з німецької мови для учнів 5-7
класів (9 учнів), І рік навчання (рівень А1). та гурткову роботу з французької мови «Клуб
шанувальників французької мови».
Чумак А.В. на волонтерських засадах вела гурток розмовної англійської «Incredible
English» для учнів 3-4 класів. Учні 10 класів під керівництвом учителя організували клуб
знавців англійської мови “Aim High - B2” та успішно щосереди організовували
засідання, на яких вивчається сучасна англійська за допомогою інтерактивних програм
та НВК Оксфордського та Кембриджського університетів.
Учитель зарубіжної літератури та російської мови Мовсесян С.М. в рамках Року
японської культури в Україні провела ряд уроків та заходів.
Згідно з річним планом роботи школи на 2017-2018 навчальний рік з 04 по 08
грудня 2017 року було проведено тиждень природничого циклу.
Фотоматеріали
розміщені
за
посиланнями:
https://photos.app.goo.gl/9rbEuPZpgTHjT3KJ2
або
на
шкільному сайті
http://www.novovorontsovka-school1.edukit.kherson.ua/news/id/393
Підсумком роботи шкільного методичного об'єднання вчителів фізичного та
військово-патріотичного виховання є результати участі їх учнів у змаганнях, конкурсах,
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олімпіадах, спартакіадах. Вихованці школи протягом звітного року брали участь в
районній Спартакіаді школярів і досягли певних результатів:
1. "Старти надій" - 1 місце;
2. “Шкіряний м’яч ”- 1місце;
3. Змагання з баскетболу - 2 місце дівчата, 1 місце хлопці:
4. Змагання з волейболу – 1 місце дівчата, 1 місце хлопці;
5. Змагання з легкої атлетики – 1 місце;
6. Футбол-1 місце;
7. “Козацький гарт”- 3 місце
У 2017-2018 н.р. у школі проводилися факультативні заняття з української мови
(Козир Л.М.), історії України (Запорожченко Н.П.), хімії (Полтавець С.С.), французької
та німецької мов (Жовтоног Р.П. та Ткачова В.В.).
Згідно з планом роботи школи на 2017-2018 н.р. у жовтні вивчався стан викладання
природознавства у школі, у лютому – стан викладання української мови та літератури,
у квітні –стан викладання Історії України, правознавства, ЛІС та музичного мистецтва.
Заступником директора протягом року проводились консультації з питань роботи
з навчальними програмами, календарного планування, ведення шкільної документації.
Створена та успішно функціонує Школа молодого вчителя. За молодими вчителями
закріплено вчителів-наставників: Козир Л.М. (Годун А.В., Резнікова Т.С.), Крепчук Т.Л.
(Ревякіна А.О.), Романишину І.М. (Мовсесян С.М.), Жовтоног Р.П. (Ткачова В.В.).
Вони розробляють для кожного молодого спеціаліста індивідуальні завдання з
урахуванням їхньої теоретичної і методичної підготовки. Було організовано
відвідування уроків наставників та досвідчених учителів.
Протягом навчального року було проведено значний обсяг профорієнтаційної
роботи. На базі навчального закладу організовані зустрічі з представниками районного
центру зайнятості.
Проводилась певна робота щодо інформування учнів 11-х класів та їхніх батьків
щодо вступної кампанії 2018 року до вищих навчальних закладів та участі в ЗНО. Так,
зокрема, оформлено тематичні стенди та куточки у коридорі школи.
У цьому році ЗНО з української мови та літератури проходило на базі
Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.
Станом на 25 травня 2018 р. у навчальному закладі здобували знання 478 учнів, з
них – 208 у 1-4 класах, 217 – у 5-9 класах, 53 – у 10-11 класах.
Кількісний склад учнів по роках демонструє діаграма 1.
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Діаграма 1. Динаміка чисельності учнів школи по роках
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Із загальної кількості здобувачів освіти 67 (у мин. році – 72) закінчили
навчальний заклад. Із них:
19 (у мин. році – 31) – одержали атестати про повну загальну середню освіту;
48 (у мин. році – 41) – одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту,
з них – 2 (у мин. році – 1) свідоцтво з відзнакою.
411 учнів переведено до наступних класів.
Моніторинг навчальних досягнень учнів у порівнянні з минулим навчальним
роком виявив тенденцію збільшення тих, хто засвоює навчальний матеріал на
середньому рівні від 31 % у 2016-2017 н.р. до 39% у 2017-2018 н.р.
Порівняльна таблиця
результатів навчальних досягнень здобувачів освіти
Навчальний
рік
Рівні
навчальних
досягнень
Кількість
учнів на кінець
навчального року
Високий
Достатній
Середній
Початковий
Якість знань

2013-2014 н.р.

447

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

465

475

2016-2017 н.р.

477

2017-2018 н.р.

478

66 учнів (16%)

76 учнів (18%)

62 учнів (15%)

75 учнів (18 %)

48 учнів (11 %)

156 учнів (39%)

161 учень (39%)

151 учень (37%)

167 учнів (39 %)

164 учні (38 %)

163 учня (41%)

144 учні (35%)

159 учнів (39%)

131 учень (31 %)

168 учнів (39 %)

17учнів (4%)

34 учні (8%)

37 учнів (9%)

53 учні (12 %)

53 учні (12 %)

222 учня (55%)

215 учнів (57%)

213 учнів (52%)

242 учні (56,8 %)

212 учнів (50 %)
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Діаграми №2-13 дають змогу побачити рівень навчальних досягнень учнів у розрізі
навчальних предметів.
Діаграма 2.
Аналіз результатів навчальних досягнень (високий+достатній р.)
здобувачів освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Діаграма 3.
Аналіз результатів навчальних досягнень (високий+достатній р.)
здобувачів освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Діаграма 4.
Аналіз результатів навчальних досягнень (високий+достатній р.)
здобувачів освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Діаграма 5.
Аналіз результатів навчальних досягнень (високий+достатній р.)
здобувачів освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Діаграма 6.
Аналіз результатів навчальних досягнень (високий+достатній р.)
здобувачів освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Діаграма 7.
Аналіз результатів навчальних досягнень (високий+достатній р.)
здобувачів освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Діаграма 8.
Аналіз результатів навчальних досягнень (початковий рівень)
здобувачів освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Діаграма 9.
Аналіз результатів навчальних досягнень (початковий рівень)
здобувачів освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Діаграма 10.
Аналіз результатів навчальних досягнень (початковий рівень) здобувачів
освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Діаграма 11.
Аналіз результатів навчальних досягнень (початковий рівень) здобувачів
освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Діаграма 12.
Аналіз результатів навчальних досягнень (початковий рівень)
здобувачів освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Діаграма 13.
Аналіз результатів навчальних досягнень (початковий рівень)
здобувачів освіти школи за 2017-2018 н.р. (у розрізі предметів)
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Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», частини 3 статті
16 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року №
1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015, року за №
157/26602, підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від
31 липня 2017 р. № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року
за № 1014/30882, із змінами, листів МОНУ від 31 січня 2018 р. № 1/9-66 «Про
організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах
загальної середньої освіти» і від 27 березня 2018 р. №1/9-185 «Щодо проведення
державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018
навчальному році» у закладі була проведена державна підсумкова атестація:
з 15.05.2018 по 17.05.2018 р. для 4-х класів;
з 29.05.2018 по 04.06.2018 р. для 9-х класів.
Здобувачі освіти 11-го класу проходили ДПА у формі ЗНО у визначених пунктах
тестування з 22.05.2018 по 11.06.2018 р.
ДПА склали:
у 4-х класах – 51 учень (1 звільнений);
у 9-х класах – 47 учнів (1 звільнена);
у 11-х класах – 19 учнів.
Аналіз результатів ДПА здобувачів освіти
4-х класів (51 учень)
за 2017-2018 н.р.

Високий
рівень

Достатній
рівень

Середній
рівень

Початковий
рівень

Якість знань

%

%

%

%

%

Українська
мова

45

37

18

-

82

Математика

57

23

20

-

80

Предмет
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Діаграма 14. Аналіз результатів ДПА учнів 4-их
класів (2017-2018 н.р.)
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Аналіз результатів
ДПА здобувачів освіти 9-х класів (47 учнів)
за 2017-2018 н.р.
Високий
рівень
Предмет
%
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17
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11
Правознавство
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Достатній
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%
30
30
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Середній
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%
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17

Початковий
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%
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4
4

Діаграма 15. Аналіз результатів ДПА учнів 9-их класів (2017-2018 н.р.)
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Аналіз результатів
ДПА здобувачів освіти 11-го класів (19 учнів)
у 2017-2018 н.р.
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Якість знань: 26,3 %
Діаграма 16. Аналіз результатів ДПА здобувачів освіти 11-го
класу (2017-2018 н.р.)
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Порівняльний аналіз результатів ДПА та річного оцінювання учнів 11-го класу (%)
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Похвальними листами нагороджено 42 здобувачів освіти, з них:
початкові класи – 32;
5-8, 10 класи – 10.
Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»
нагороджено 5 випускників 11-го класу.
Моніторинг нагородження
учнів школи медалями
Навчальні роки
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Золота медаль
4
1
1
2
2
2
1
-

Срібна медаль
1
1
1
3
-
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Діаграма 17. Аналіз нагородження
учнів школи медалями
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Завдання на 2018-2019 н.р.
Завдання науково-методичної роботи:
- сприяти виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;
- забезпечити реалізацію моделі школи і моделі випускника;
- забезпечити психологічну підтримку управлінського та навчально – виховного
процесів у школі;
- розробити і впровадити нові форми і методи взаємодії у системі батьки – школа,
школа – громадськість для збільшення ефективності загально-педагогічного впливу;
- створити модель інформаційного і програмно-методичного забезпечення
процесу вдосконалювання професійного потенціалу вчителя з точки зору формування
життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на
уроках та в позаурочній діяльності;
- проаналізувати ефективність проведеної роботи з точки зору реалізації
отриманих знань у практику діяльності вчителів школи і педагогічного колективу в
цілому;
- здійснювати аналіз наявних ресурсів щодо впливу на стан соціалізації,
визначення напрямів введення інноваційних змін;
- забезпечити участь навчального закладу в дослідженні науково-методичної
обласної проблеми, а також її етапів на засіданнях ШМО, органів самоврядування;
- організувати роботу творчих груп педагогічних працівників за темою
дослідження;
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- забезпечити участь педагогічних працівників у районних і обласних методичних
заходах за тематикою дослідження;
- проводити діагностику і визначення шляхів подолання труднощів у педагогічній
діяльності вчителів;
- організувати підвищення професійної майстерності педагогів щодо здійснення
процесу соціалізації особистості;
- систематизувати накопичений матеріал, видання збірок досвіду, випуск
методичних бюлетенів, публікації у фахових виданнях;
- вивчати діалектику і принципи розвитку української національної школи;
- вивчати теорії та досягнення науки з викладання предметів, оволодіти сучасними
науковими методами; вивчати й практично реалізовувати оновлені програми і
підручники;
- освоїти методики викладання додаткових предметів; випереджувальний розгляд
питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з проведенням
відкритих уроків, використанням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;
- освоїти і практично застосувати теоретичні положення загальної дидактики,
методики і принципів активізації навчальної діяльності учнів, формувати у них
науковий світогляд з урахуванням вимог етнопедагогіки;
- систематично інформувати про нові методичні рекомендації, публікації щодо
змісту й методики навчально-виховної роботи, опрацьовувати відповідні державні
нормативні документи.
Завдання навчальної роботи:
- упроваджувати нові предметні та комп’ютерні технології з метою стимулювання
розвитку креативності учнів;
- активізувати роботу з обдарованими учнями щодо залучення їх до науководослідницької роботи в МАН;
- організувати належну підготовку учнів до участі в олімпіадах, творчих
конкурсах, ЗНО;
- орієнтувати навчально-виховний процес на формування в учнів цілісного
світогляду;
- допомагати учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та реалізації
особистості;
- формувати позитивну мотивацію навчання та вибору майбутньої професії;
- тримати на постійному контролі рівень навченості учнів протягом року;
- реалізувати завдання допрофільного та профільного навчання.
- вести постійний контроль щодо учнів, які мають початковий рівень навченості.
Завдання виховної роботи:
- спрямовувати й координувати зусилля усіх педагогів та органів учнівського
самоврядування на вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечувати єдність
їхньої діяльності;
- організувати вивчення особливостей та потенційних можливостей сім'ї щодо
створення належних соціально-педагогічних умов соціалізації особистості;
- створювати умови для розвитку в дітей ключових життєвих компетентностей;
- формувати в учнів навички культури здоров’я;
- активізувати та удосконалити військово-патріотичне виховання;
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- підвищити рівень правової культури дітей, звести до мінімуму випадки
правопорушень серед неповнолітніх;
- посилити роботу психологічної служби в напрямі превентивного виховання;
- здійснювати посилений контролю за організацією дозвілля та зайнятості учнів;
- організувати співпрацю учасників навчально-виховного процесу з органами
учнівського самоврядування, батьками, громадськістю;
- посилити психолого-педагогічні заходи, щодо негативного інформаційного
впливу на дитяче середовище;
- працювати над створенням умов для самореалізації особистості відповідно до її
здібностей, суспільних та власних інтересів;
- підвищувати рівень вихованості, громадської активності учнів;
- виявляти та застосовувати найбільш результативні форми і методи виховання;
- активізувати та удосконалювати роботу з батьками, систематично проводити
тематичні батьківські збори (згідно тематики педагогічного всеобучу батьків), залучати
батьків до позакласної роботи школи;
- впроваджувати систему медично-психологічного та соціально-педагогічного
забезпечення процесу розвитку школярів.
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