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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 01.09.2018 рік у школі функціонує 23 класи денної форми навчання, у 

якій навчається 500 здобувачів освіти. На кінець навчального року кількість учнів 

становить 499. 

Профільне навчання: 

- 10-А клас – 16 учнів (філологічний профіль); 

- 10-Б клас – 22 учні (філологічний профіль); 

- 11-А клас – 17 учнів (універсальний профіль); 

- 11-Б клас- 15 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 43 педагогічних працівників із 

відповідною освітою. 

- старших вчителів – 3; 

- ВКК – 21 (49 %); 

- І КК – 11 (24 %); 

- ІІ КК – 2 (6 %); 

- спеціалістів – 9 (21 %). 
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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 2018-2019 н.р. свій фаховий рівень підвищили  педагоги:  

Капітонов В.С., учитель фізичного виховання, Клочкова І.М., учитель трудового 

навчання, Козлова С.В., учитель англійської мови, Коляда Н.В., учитель історії та 

правознавства, Крепчук Т.Л., учитель початкових класів, Романишина І.М., учитель 

зарубіжної літератури та Фоменко Т.М., учитель англійської мови.  

Заяви на атестацію у 2018-2019 навчальному році подали 7 учителів. 

За результатами атестації працівників школи: 

• присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» вчителю 

історії та правознавства Коляді Н.В. ; 

 • присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» вчителю 

англійської мови Козловій С.В.;  

• присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» вчителю 

трудового навчання Клочковій І.М. ; 

• присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» вчителю 

зарубіжної літератури Романишиній І.М.; 

• встановлено відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст першої категорії» вчителю фізичного виховання Капітонову В.С.; 

• встановлено відповідність  раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям 

«Спеціаліст вищої категорії» учителям: Крепчук Т.Л., вчителю початкових класів та 

Фоменко Т.М., вчителю англійської мови.  

• встановлено відповідність  раніше присвоєним педагогічним званням 

«Старший Учитель» учителям: Крепчук Т.Л., вчителю початкових класів та Фоменко 

Т.М., вчителю англійської мови.  

З метою методичного та практичного забезпечення роботи над реалізацією І етапу 

обласної науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід та особливості 

соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору», згідно з 

планом роботи навчального закладу на 2018-2019 н.р., з метою 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  2018-2019 н.р. було 

зорієнтовано за наступними напрямками: 

- мотиваційно-настановча робота над І – теоретичним етапом методичної проблеми 

області; 

- розробка та впровадження комплексу заходів по забезпеченню адаптаційного 

періоду для учнів 1-х (НУШ), 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 
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 ім. П. Яцика та Т.Г. Шевченка; 

- робота з обдарованими дітьми; 

- проведення предметних тижнів; 

- робота атестаційної комісії; 

- підготовка та проведення районного фестивалю педагогічної майстерності. 

 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 2018 року. 

Протягом  2018-2019 н.р. у закладі стабільно працювали над реалізацією шкільної 

методичної проблеми «Розв'язання проблеми компетентнісного підходу щодо 

соціалізації особистості та створення нового освітнього простору» 8 методичних 

об'єднань учителів. 

МО класних керівників працює над проблемою «Діяльність класного керівника 

щодо створення умов для формування здоров’язберігаючої компетентності та 

самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального потенціалу учнів. 

Вдосконалення національно-патріотичного виховання школярів в умовах утвердження 

незалежності України». 

На засіданнях члени методичного об’єднання розглянули такі питання: 

- нормативно-правове забезпечення виховного процесу; 

- формування національно-патріотичної компетентності здобувачів освіти. 

Розгляду цих питань передувало проведення класними керівниками годин 

спілкування на задану тему. Важливе значення має тісна співпраця вчителів з 

практичним психологом, соціальним педагогом та бібліотекаром школи, які сприяють 

здійсненню ряду заходів, направлених на покращення психологічного клімату, 

позитивній взаємодії учитель-учень-батьки. 

Виховна робота з учнями будується за напрямками: фізичне здоров’я дитини – 

здоров’я нації; виховання та розвиток особистості дитини; громадянське виховання; 

родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; 

морально-правове виховання; екологічне виховання; формування здорового способу 

життя; превентивне виховання. Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями є 

громадянсько-патріотичне виховання. 

Класні керівники працюють за індивідуальними планами, змістовна 

наповнюваність яких відповідає віковим особливостям учнів і спрямована на виховання 

у них ціннісного ставлення до себе, до родини і людей, до праці і природи, до культури 

і мистецтва, ставлення до держави. 

На загальношкільних лінійках школярі знайомляться із планом роботи на тиждень, 

передають чергування, отримують грамоти та подяки за активну участь у роботі школи. 

 

ШМО вчителів початкових класів працює над проблемою «Розвиток соцальної 

компетентності школярів на уроках у сучасній школі». Мета роботи  - створення 

комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою 

інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною 

ланкою.  

  Кожен рік для школяра – важлива сходинка в інтелектуальному, психологічному 

та фізичному розвитку, у формуванні світогляду, вихованні необхідних особистісних 

якостей учня. Ефективність виховання і навчання школяра залежить від багатьох 
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факторів , одним із них є гармонійне поєднання відповідних зусиль школи та родини, 

тісний контакт, плідна співпраця вчителя та батьків класу. Вчителі намагаються 

працювати в таких напрямках, згідно накреслених планів. 

Ставлять за мету: згуртувати учнів у дружній, добрий колектив. Брати за основу 

традиції духовності та національного виховання в українській родині. 

 Мораль і закон. Умови успішного навчання та якості дитини. У 2018 – 

2019навчальному  році були проведені: 1 – А клас Коряченко Н.Л.: 

Свято «Посвята у першокласники»; 

 Свято «Ми маленькі козачата» (привітання хлопчиків);  

Конкурс «Альтернативна ялинка» (Самойленко Тетяна)  

Конкурс «Осінній колосок» (5 учнів);  

Конкурс «Осінній вернісаж» (1 місце і 3 місце у номінації «композиція з природніх 

матеріалів»; 3 місце «Композиція з квітів») 

Свято « З 8 Березня, дівчата !» 

Свято «З Великоднем». 

Свято іменинника. Брали участь у виставках та конкурсах. 

 1-Б клас Тряпкіна П.М.: 

 Було проведено урок-дослід «Вплив сонця, повітря, води та ґрунту на рослини». 

В ході досліду діти готували ґрунт, висаджували рослини, спостерігали перші паростки 

рослин. Робили висновки під час яких порівнювали власний досвід з дійсними 

результатами.  

 19.12. відбувся виховний захід «Миколай, Миколай ти до нас завітай !» 

Діти розповідали вірші, співали пісні та отримували подарунки.  

 Працювала над проблемою формування творчої особистості молодших школярів 

та розвиток пізнавальних здібностей у дітей молодшого шкільного віку на предметних 

уроках. 

Учні брали активну участь у шкільному житті: 

1.Конкурс «Букет замість ялинки»: 

Макушенко В. ,Лісовець Є., Вдовенко В. ,Гулович М., Фаткуліна В., Мандрика С., 

Рудай Д. 

Петренко К. 

представили свої роботи. 

2.Конкурси малюнків. 

3.Свої годівнички розвішали для птахів: Євменова А., Макушенко В., Усатий Д., 

Горішна К. 

Польянов Є. 

5. Майже всі учні класу брали участь у конкурсах «Осінній вернісаж», 

«Таврійський барвограй» 

Було проведено такі виховні заходи: 

02.04.19- Годинна розваг «Сміємося, жартуємо»; 

06.03.19-Свято 8-го березня «Найрідніша»; 

14.05.19-Класна година «Друзів ми сюди маємо». 

Було проведено такі уроки: 

1.23.05.19 (мистецтво)-свято мистецтва «Веселкове диво»; 

2.24.05.19 (мистецтво)-Урок-концерт «Співаночка»; 
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3.07.05.19 (читання)_ Читаю авторську казку О.Зубер «Як заєць сон шукав». 

Інсценізація казки. 

4.05.04.19 (я досліджую світ)- Урок-дослідження «Твій город на вікні». 

 2 – А клас Здерок Л.Д.: 

До 30-річчя виводу військ з Афганістану (година спілкування). 

Чарівне слово поезії Тараса Шевченка – народний поет. 

Інтегроване заняття за казками В. Сухомлинського з елементами інсценізації. 

Година ввічливості. Ти – вихована дитина ? 

День вишиванки. Рушник моєї бабусі. 

Спортивні змагання між 2-А і 2-Б клас. 

   2 – Б клас Сокольник В.І.: 

Виховні заходи: 

- «Не думай бути ошатним, а думай бути охайним»; 

- «Як я можу допомогти природі»; 

- «Великдень в Україні»; 

- «Спортивні змагання»; 

Відкриті уроки: 

- «Буду я природі другом»; 

- Гра «В країні прав» (основи здоров’я ); 

- «Розв’язування вправ та задач на засвоєння таблиці множення числа 4». 

Спільні заходи: 

- 1 урок «Наша Вітчизна - Україна». Квест «Ми – учасники дорожнього руху». 

Рольова гра «Дорога до школи». Виставка малюнків «Моя маленька 

Батьківщина»; 

- Декада безпеки життєдіяльності «Друзі та вороги здоров’я»; 

- Бесіда «Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам радість, люди!»; 

- Перегляд відеоролика «Народні звичаї», «День Покрови»; 

- Година спілкування «14 жовтня – День українського козацтва», «Життя людини 

найвища цінність». Година доброти «Віч-на-віч з природою»; 

- Участь у конкурсі «Осінній колосок». Усний журнал: «Книга в житті школяра»; 

- Гра  «Найрозумніший» до дня української писемності та мови; 

- Урок позакласного читання «Виховання казками Василя Сухомлинського»(2-А 

кл.), «Найбільше щастя  на Землі – творити добро» Василь Сухомлинський (2-Б 

кл.); 

- Година милування «Картини, на яких зображенні птахи»; 

- Проект «Як тварини готуються до зими?»; 

- Моделювання ситуації «ГРИП – заразна хвороба. Профілактика захворювань». 

«Що таке боулінг?»; 

- Тренінг «Поспішаймо робити добро» 5 грудня – Міхнародний день волонтерів; 

- Колективна справа «Допоможемо пернатим вижити взимку!»; 

- Квест «10 грудня – День захисту прав людей»; 

- Конкурс «Альтернативна ялинка»; 

- Дослідження  «Що у давні часи дарував Святий Миколай?»; 

- Тиждень початкових класів. 
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  3-А клас Калич Г.М. 

- Посвята в козачата. «У всі часи, у всі віки славу Україні приносять козаки»; 

- Книга – не пряник, а дітей до себе манить. Урок-квест з літературного читання; 

-  Золотий листопад. Бінарний урок з музичного та образотворчого мистецтва; 

-  Урок – вистава « І. Франко «Лисичка і Журавель». (літературне читання); 

-  Слова, близькі за значенням (синоніми). Редагування тексту. Ознайомлення з 

фразеологізмами. Урок української мови за технологією розвитку критичного 

мислення; 

-  Виховний захід «В український рідний край поспішає Миколай!»; 

-  Книги, газети, журнали читай – розуму набирай ! Бібліотечний урок; 

- Бінарний урок природознавства та образотворчого мистецтва. Весняні явища у 

живій та неживій природі. Природа навесні; 

- Міжнародний день дитячої книги. День народження Г.К.Андерсена. Життя та 

творчість казкаря. Бібліотечний урок; 

- Урок літературного читання. Урок милосердя. В.О.Сухомлинський «Горбатенька 

дівчинка». 

  3-Б клас Сисенко Т.О. 

- Посвята в козачата. «У всі часи,у всі віки славу Ураїні приносять козаки»; 

- Тиждень права; 

- Правовий портал «Телепортація в країну Права»; 

-  Формула безпеки «Права в дзеркалі життя»; 

-   Плей пригоди «Кожен з нас чудес чекає в день Святого Миколая»; 

-  Весела перерва; 

- Пісні до дня Святого Миколая; 

- Хороводи з Миколаєм; 

- Мовні забавлянки «Слово у серці – як зернятко в ниві»; 

Морально етичні вправи : 

- «Боляче буває всім», «Не скупімося, діти на добро», «Слова ласкаві, а думки 

лукаві» 

- Гра – подорож «Заповідні місця мого краю»; 

- Круглий стіл «Вчимося спілкуватися»; 

- Виставка презентація «Краса природи у творах образотворчого мистецтва»; 

 4-А Крепчук Т.Л. 

  – Урок-квест «Я люблю Україну»; 

 – Інтегрований урок літературного читання, музичного мистецтва, образотворчого 

мистецтва «Пейзажна лірика Шевченка Т.Г.»; 

- До дня вчителя у виставці Осінній вернісаж 1 місце в номінації «Вироби з 

природніх матеріалів»; 

- Конкурс «Осінній колосок» - 15 учнів; 

    Друковані матеріали: 

   Освітній портал Super.urok.com 
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- «Виховний захід: Життя Івана Франка – генія українського народу» (сертифікат 

№3654) 

- Конспект уроку з математики для 3 класу (сертифікат №3655) 

- Виховний захід – квест «Я вивчаю Україну».                                                                                                                                                                              

Публікації                                                                                                                                                  На 

сайті  SUPER.UROK-UA.com  опублікувала власні авторські матеріали: Усний 

журнал « Т.Г. Шевченко – поет, художник, патріот»;  Виховний захід «Життя 

Івана Франка – генія українського народу»; «Конспект уроку з математики для 3-

го класу»; Виховний захід –квест « Я вивчаю Україну»       ( Сертифікати № 2875; 

3654; 3655; 3656).                                                                                                                                                                

Відкриті уроки                                                                                                                   2018р. 

– Бібліотечний урок – квест до 100 річниці з дня народження Василя 

Олександровича Сухомлинського «Я люблю Україну»; 

-  Інтегрований урок літературного читання, музичного мистецтва, образотворчого 

мистецтва «Пейзажна лірика Т.Г. Шевченка» (урок-подорож віртуальним музеєм) 

.                                                                                                       Участь у конкурсах :                                                                                                      

- 2018р. – Всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців 

«Кришталева сова» (диплом I ступеня – 10 учнів, ІІ ступеня - 2 учні); 

- 2018р. – сім’я Широких зайняла 1 місце в родинних змаганнях «Тато, мама, я–

спортивна  сім’я»; 

- 2018р. – IV місце у районному етапі 19 Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика (Найда Маргарита); 

- 2018р. – І місце в шкільній виставці новорічних композицій «Альтернативна 

ялинка» у номінації «Стилізована ялинка» (Найда Маргарита). 

-   2019р.     сім’я Широких зайняла 1 місце в родинних змаганнях «Тато, мама, я–

спортивна  сім’я» і 3 місце в обласних змаганнях. 

   -  2019 р. Конкурс Осінній колосок -16 учнів отримали сертифікати Золотий     

Колосок.                                                                                                                                                 

Самоосвіта                                                                                                                                                                     

На онлайн платформі   пройшла навчання з курсів: 

1. «Недискримінаційний підхід у навчанні»( 16.09.2018); 

2. «Домедична допомога»( 23.09.2018); 

3. «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми 

потребами»( 24.09.2018); 

4. «Участь батьків в організації інклюзивного навчання» (14.10.2018); 

5.  «Онлайн-курс для вчителів початкової школи»( 18.05.2018) та 

  навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

які навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 навчальному році відповідно до 

Концепції "Нова українська школа" 02.11.2018. 

 4-Б Сащенко І.В. 
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- Змагання 4 класів «Козацькі забави»; 

- Екскурсія-подорож до Карпат «Дружба не знає відстаней Південний Захід»; 

- Природознавство. Урок-екскурсія «Визначення сторін горизонту за сонцем, 

компасом, місцевими ознаками»; 

- Урок-гра. Основи здоров’я. Сім’я і здоров’я. Традиції збереження здоров’я в 

родині; 

- Я у світі. Урок – подорож. Навчальний проект. «Подорожуємо країнами світі»; 

- Природознавство. Урок – диспут. «Моя країна – Україна. Україна на карті світу»; 

- Виховний захід. «Життя – найдорожчий скарб». Зустріч з працівниками 

Нововоронцовської поліції. 

4-В клас Матвіїва О.Г. 

- А. Остроконова – учасниця шкільного етапу районного конкурсу ім. Петра Яцика 

(2 місце); 

- «Козацькі забави» - спортивні змагання між 4 класами; 

- Конкурс малюнків; 

- Літературна подорож «Казковий світ В.Сухомлинського» (літ. читання); 

- Урок-екскурсія «Орієнтування на місцевості» (природознавство); 

- «Руйнівники здоров’я. Формування негативного ставлення до куріння та 

алкоголю» (основи здоров’я з медичною сестрою школи Марченко Л.М.); 

- Проведено ряд екскурсій ; 

- Майстер – клас з образотворчого мистецтва в РБК «Малюємо писанку»; 

- Літературну подорож з шкільним бібліотекарем  «Казковий світ В. 

Сухомлинського». 

   Методична робота ШМО вчителів української мови та літератури  у 2018-

2019 н. р. була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення 

професійної майстерності кожного вчителя. У своїй роботі методоб’єднання  керувалося 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про 

районний (шкільний) методичний кабінет, методичними рекомендаціями щодо 

організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі 

післядипломної педагогічної освіти, затвердженими МОН України від 03.07.02 року за 

№1/9-316 та рекомендаціями Херсонської «Академії неперервної освіти», КУ 

«Нововоронцовський районний методичний кабінет» та планом роботи школи. 

   На виконання вище зазначених нормативних документів було визначено 

структуру методичної роботи, де всі її складові тісно  взаємодіяли між собою як одне 

ціле з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і виховання. Вона 

реалізовувалася, в основному, через традиційні колективні та індивідуальні форми її 

організації. 

  У 2018-2019 н. р. ШМО працювало над    науково-методичною проблемою 

«Розвиток соціальної компетентності школярів на уроках української мови та 

літератури». На початку року МО було розроблено і затверджено (протокол №1 від 
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28.08.2018) план роботи, створена творча група по роботі над науково-методичною 

проблемою, розроблено бібліографічний список, проводилися індивідуальні, групові 

консультації щодо ознайомлення членів  із зазначеною проблемою. 

  Задля репрезентації інноваційного педагогічного досвіду, члени методоб’єднання  

завжди активно беруть  участь у семінарах  районного методичного об’єднання, на яких 

знайомляться з новинками в освіті, з інтерактивними підходами у вирішенні актуальних 

питань сьогодення. Важливою умовою впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховний процес є рівень сформованості інформаційної 

культури педагога, протягом року члени шкільного МО були і учасниками, а  у січні 

ділилися досвідом з освітянами району з питання використання інтерактивних 

технологій на уроках української мови та літератури( О. В. Семеліт підготувала 

майстер- клас, Л. М. Козир-дала урок у 10 класі філологічного профілю, а молодий 

педагог А. В. Годун- показала мозаїку інтерактивних методів у 5 класі на уроці 

літератури ). Підвищення професійного рівня вирішувалося через міжкурсові форми 

роботи, включення вчителів у процес самоосвіти.  

  Методичне об’єднання провело 5 засідань. Робота МО здійснювалася за планом 

та у відповідності з методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною 

діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки. Усі засідання ШМО були чітко 

продумані та охоплювали різні аспекти розвитку освіти та проблеми сьогодення. Вони 

будувалися на таких основних завданнях, як розвиток професійної компетентності 

вчителів, їхня навчальна, пошуково-інформаційна діяльність, робота по соціалізації 

дітей у життя, їхня орієнтація у майбутньому.  Переважно використовувалися такі 

форми: 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. Із метою відзначення ювілейних дат 

до100-річчя від дня народження видатного педагога-письменника В. 

Сухомлинського та поета, прозаїка проведено: 

-   урок позакласного читання у формі ток-шоу «Велике прання з Василем 

Сухомлинським»( Л.М. Козир, зав. бібліотекою В. М. Топчій -10-А); 

-  інформ-шоу «Людина любові та добра»(Л. М. Козир, В.М. Топчій- 6-Б з 11- Б); 

- урок- конференція « Людина з великою душею та талантом педагога»(Т. С. 

Резнікова, В. М. Топчій-9-Б);  

- до 155 річниці від дня народження поета, прозаїка, публіциста Б. Грінченка урок 

позакласного читання  «Він більше працював, ніж жив»(Л. М. Козир, В. М. Топчій-

10-А); 

-  до 205-річчя від дня народження Кобзаря; 

- бінарний урок «Т. Шевченко в математиці»(Л. М. Козир, Тетеря В. С.- 6-

Б); 

-урок- вікторина «Стежками Тарасового слова»(В. М. Тирон, В. М. Топчій- 

5-Б). 

До Дня писемності в 10 класах Л. М. Козир спільно з  спільно з В. М. Топчій 

провели урок- конкурс « Молитва до рідного слова». 

.  
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До Міжнародного дня рідної мови «Мова- корінь роду і народу» »(Л. М. 

Козир, Р.П. Жовтоног- 11- Б, 6-Б). 

  

Підсумком став шкільний вечір за творчістю Ліни Костенко «Поезія – це 

завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» - О. В. Семеліт, В.М. 

Топчій.   

   Методичне об’єднання у своїй діяльності керується девізом «Навчаючи – 

вчимося», педагоги працюють за індивідуальними освітніми маршрутами. Уся робота 

МО була спрямована на особистісний розвиток школярів. Основою успішної роботи 

вчителів української мови є невичерпний творчий потенціал учителів, відповідальність, 

розуміння вимог сучасності, впровадження інновацій, участь у конкурсах, бо ж 

здійснюючи особистісно-орієнтований підхід у формуванні мовної культури та 

компетентності учнів, використовуючи інновації, оновлюючи зміст освіти, творчо 

працюючи з обдарованими, вчителі школи забезпечують своїх вихованців міцними 

знаннями, а навчальний заклад - високим рейтингом. Педагоги ґрунтовно підготували 

команду учнів до участі у Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра 

Яцика(Семеліт А. виборола 3 м. у 2  етапі – вчитель О. В. Семеліт) та Міжнародному 

мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка (Н. Калька посіла  2 місце у 2 етапі –вчитель Л. М. Козир).Члени МО спільно 

з бібліотекарем школи В. М. Топчій надавали великого значення виховним 

можливостям предмету: вихованню читацьких інтересів школярів, формуванню 

естетичних смаків засобами художнього слова – участь у конкурсі майстрів художнього 

читання « Наша земля- Україна», «Поетичний камертон Ліни Костенко. Потріотичні 

лейтмотиви»( 2м. у районному етапі посіла  Н. Гусєва, вч. Т. С. Резнік);пропаганді 

книги, читання художньої літератури- «Книгоманія-2019»( В. Шруб і В. Макаревич (7 –

А),вч.  А. В. Годун) вибороли призові місця у 2 етапі; підготували дві роботи(Н. Калька 

та А. Хома – 10- Б - Л. М.Козир) на « Поетичний вернісаж» .  

 Основним напрямком роботи вчителів була інноваційна та пошукова діяльність, 

спрямована на підвищення рівня навчальних досягнень. Члени методичного обєднання 

постійно підвищували свій науково-методичний рівень, відвідували семінари, згідно з 

графіком проведення методичних заходів району. На засіданнях шкільного 

методичного обєднання вивчали та обговорювали новинки педагогічної літератури і 

методичних посібників під гаслом «Літературна освіта школярів на сучасному етапі». 

Робота над реалізацією цієї проблеми розпочиналося із засідань МО, мала своє втілення 

на уроках та у позаурочних заняттях. Вчителями МО було проведено низку заходів, 

спрямованих на виховання в учнів художньо-естетичних, літературних та 

гуманістичних смаків та поглядів. Педагоги прагнули виховувати у школярів почуття 

прекрасного засобами різних видів мистецтва: часто на заняттях, у позаурочний час діти 

переглядали кінофільми за творами письменників, потім обговорювали їх, порівнювали 

літературні та кінематографічні твори. Працюючи над проблемою співтворчості 

учителя і учня, вчителі МО постійно намагаються на своїх засіданнях узгоджувати і 

виробляти нові шляхи взаємозв’язків з дітьми. Проведено засідання круглого столу, під 

час яких колеги обговорювали та ділилися кращими досягненнями своєї педагогічної 

майстерності. 



11 

 

  Велика увага також приділялася проблемам підготовки до незалежного 

тестування та формуванню соціокультурної компетенції на уроках. Вдосконалення 

мовленнєвих навичок проводилося виключно на основі комунікативних завдань. 

Значної уваги надавалось самоосвіті.  

  Справжню допомогу ШМО здійснює бібліотека школи у підготовці різних 

заходів як з учнями, так і з педагогами. Бібліотечні уроки за графіком, допомога 

вчителям в організації позакласної роботи з предмету, проведення Тижня Дитячої 

Книги, конкурсу читців поезії Т.Г. Шевченка, Л. Костенко, акції «Живи, книго!», 

тематичні виставки літератури до ювілейних дат– це далеко не повний перелік форм 

роботи шкільної бібліотеки В. М. Топчій. 

  Методична робота ШМО вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури 
здійснювалася 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.  

Експериментальна та науково-теоретична робота вчителів МО. 

- Чумак А.В. брала участь у семінарах НУШ (Любимівка) «Нова українська школа 

(викладання іноземної мови у 1-их класах); 

- Виступ на педагогічній раді «Досвід викладання англійської мови у1-их класах 

НУШ. Компетентнісна освіта». 

Протягом 2018-2019 н.р. МО провело  засідання, на яких були обговорені такі 

питання: 

- особливості викладання філологічних дисциплін у 2018-2019р. згідно з 

методичними рекомендаціями МОН України. Навчальні програми, підручники на 

новий навчальний рік; 

- планування роботи МО вчителів на 2018-2019 н.р.; 

- проведення I, II етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської, 

німецької, французької мов для учнів 8-11 класів; 

- про роботу з обдарованими учнями; 

- Аналіз результатів ЗНО з англійської мови у 2018 році та підготовка учнів до ЗНО-

2019; 

- Забезпечення підручниками з іноземних мов та зарубіжної літератури; вибір 

підручників для 2-их, 6-их, 11-их класів на 2019 – 2020 н.р. 

З теоретичних питань виступили з доповідями вчителі: 

- Чумак А.В. «Старт НУШ; оцінювання учнів 1-их класів з англійської мови; 

навчально-методичне забезпечення учнів 1-их класів з англійської мови»»; «Кейс-

технологія як форма інтерактивного навчання молодших школярів в умовах 

НУШ». 

Учителі, які атестувалися в 2019 році, ділилися досвідом своєї роботи та виступили 

з доповідями:  
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-  Романишина І. М. : «Розвиток індивідуальних здібностей учнів шляхом 

використання новітніх технологій та формування читацьких компетенцій»; 

-  Козлова С. В. : «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови»; 

«Проектна робота: створення європейського портфоліо». 

 

 З метою самоосвіти вчителі МО регулярно беруть участь у вебінарах, які 

проводять провідні спеціалісти методичного порталу «На Урок». Матеріали вебінарів 

обговорюються на засіданнях МО. 

- 12. 09. 2018р. «Ефективна підготовка до ЗНО: практичні поради і техніки»; 

- 16. 01. 2019 «Оптимізація процесу підготовки до ЗНО»; 

- 03. 04. 2019р. «Редагування статей Вікіпедії: мотивація, теорія, практика»; 

- 03.05. 2019р. «На допомогу вчителю: онлайн-тести «НА Урок» в освітньому 

процесі». 

 Козлова С.В. підготувала доповідь та відвідала районний семінар вчителів 

англійської мови «Інноваційні підходи та технології у викладанні англійської мови». 

Вчитель під час курсової перепідготовки відвідала очні семінари від видавництва 

«Лінгвіст» «Навчання компетенціям ХХІ ст. Інтегровані змістовні лінії на уроках 

англійської мови» та видавництва Macmillan «Планування говоріння на уроках для 

першокласників». Взяла участь у проекті для дітей з інклюзією «Світові можливості для 

кожної дитини». 

 

22 лютого 2019 Романишина І.М.  дала показовий урок в 11-ому класі 

Любимівської ЗОШ  «Позакласне читання . Майк Гелпрін «Свіча горіла» в рамках 

районного семінару учителів зарубіжної літератури.  Мовсесян С.М. відвідала урок 

колеги, взяла участь в обговоренні.  

 

  Підсумки організації участі учнів у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах.  

1. Вчителями іноземних мов на високому методичному рівні з використанням ІКТ у 

листопаді були проведені відбірково-тренувальні збори (І етап Всеукраїнських 

олімпіад з іноземних мов) з англійської мови (8-11 класи), французької мови (9 

класи), німецької мови (9 класи),  згідно з  планом. 

 
№  Клас  Предмет  Дата  ПІБ  

1  9  

класи  

Англійська 

мова  

06.11.2018  ЗахарченкоА.,  

Опальчук О. ,  Федорак  М.,  

Криворученко С. ,  Іванів 

І . ,  Дяченко О.                    

Реутова Ю.,  Перелигіна 

Д. ,  Михайлевська А.  

2  10-

11 класи  

Англійська 

мова  

07.11.2018  Мовчан В. ,  Яровий 

В. ,  Головач К. ,  Козлов.  Є. ,  
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Орленко Д. ,  Реутова Ю.,  

Перелигіна Д. ,  

Михайлевська  А.  

3  9  

клас  

Французька 

мова  

09.11.2018  Захарченко А. ,  

Дяченко О. ,  Криворученко 

С.  

4  9  

клас  

Німецька 

мова  

10.11.2018  Голінська К. ,  

Канонік В.  

На шкільному  етапі посіли I місце та рекомендовані до участі у ІІ етапі:  

З англійської мови: 

11-А клас – Яровий Володимир (вчитель – Чумак А.В.) 

9-А клас – Захарченко Аліна (вчитель –Чумак А. В.) 

На районому (ІІ) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов 

посіли: 

11-А клас – Яровий Володимир (вчитель – Чумак А.В.) – ІІ місце (рекомендований 

до участі у ІІІ етапі) 

9-А клас – Захарченко Аліна (вчитель – Чумак А. В.) – ІІІ місце 

Учитель англійської мови Чумак А.В залучила учнів до Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «На Урок», 12 з яких стали переможцями (Свідоцтва додаються) 

З метою популяризації іноземної мови, літератури та культури у школі був 

проведений тиждень іноземних мов та зарубіжної літератури. ЧумакА.В, Осипенко 

О.С., Жовтоног Р.П., РоманишинаІ.М., Козлова С.В., Фоменко Т.М. та Мовсесян С.М. 

провели уроки та заходи згідно з планом тижня. 

      Тематика засідань МО на 2019-2020 н.р 

1. Практика використання інтернет-ресурсів на уроках іноземної мови та 

зарубіжної літератури. 

2. Методика створення та проведення навчальних квестів. 

3. Навчитися вчитися: Застосування принципів розуміння роботи мозку для 

підвищення ефективності роботи учнів. 

4. Електронні освітні ігрові ресурси — нові можливості для інклюзивної освіти. 

ШМО вчителів естетичного та суспільствознавчого циклу : 

   У рамках Всеукраїнського тижня права, 14 грудня у 10-Б класі вчителем 

Н.П.Запорожченко проведений брейн-ринг «Турнір юних правознавців». Метою заходу 

було популяризувати правові знання, формувати правову культуру серед учнівської 

молоді, правові знання та навички правомірної поведінки для реалізації своїх прав та 

обов’язків.. 

   Відкритий урок у формі брейн – рингу для учнів 8 класів проведено вчителем 

історії Н.П.Запорожченко та зав. бібліотекою В.М.Топчій з участю учнів 10 – Б класу 

Софії Гусенко, Аліни Хоми, Данила Геращенка. Старшокласники підготували ряд 

конкурсів: « Відгадай історичну постать», «Відгадай в якому виді мистецтва 

відображаються звичаї українського козацтва», «Питання щодо територіально – 

адміністративного устрою Запорізької Січі», робота з термінами та поняттями... 

   Напередодні дня Захисника Вітчизни відбулася заочна зустріч із земляком , 

випускником нашої школи Юрієм Криворученком у 8-Б класі (класний керівник 

Запорожченко Н.П. та зав. бібліотекою Топчій В.М.). Учні прослідкували його життєвий 
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шлях, де навчався, працював, коли почав писати. Познайомилися із його збіркою « На 

порозі часу, виданою у 2013 році і прочитали поезії, які сподобалися... 

  Василь Сухомлинський стверджує: «Людина народжується не для того, щоб 

зникнути безвісно пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний». 

Саме тому 3 жовтня класним керівником 8 - Б класу Запорожченко Н.П. та зав. 

шкільною бібліотекою Топчій В.М. було проведено урок – конференцію «Великий 

педагог, великий Добротворець». Зібралися, щоб поговорити про такі важливі душевні 

якості, як привітність, чуйність, доброзичливість, скромність,  

   7 травня відбувся районний огляд-конкурс художньої творчості «Таврійський 

барвограй» серед учнів, вихованців, слухачів загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів Нововоронцовського району Херсонської області. В номінації 

«Театральне мистецтво» диплом ІІІ ступеня виборов театральний гурток «Царівна» 

Нововоронцовської ЗОШ №1 під керівництвом Н.П.Запорожченко. 

    27 лютого 1944 р., було звільнено наше селище від німецько-фашистських 

загарбників. Виховна година, присвячена 75 річниці визволення Нововоронцовки від 

нацистської Німеччини була проведена у 8-Б класі класним керівником Н.П. 

Запорожченко. Учні дізналися про лихоліття тяжких окупаційних років, про опір 

місцевого населення ворогам, про масові розстріли єврейського населення на території 

селища...  

   Наталія Павлівна Запорожченко брала участь у районному семінарі 

"Формування громадянської та соціальної компетентності на уроках історії та 

правознавства в умовах реалізації Концепції Нової української школи" та провела 

відкритий урок на тему: «Перебудова в Радянському Союзі. Створення незалежних 

держав»11-а клас. 

   З метою гідного вшанування пам’яті загиблих від Голодомору, вчиненого 

тоталітарним сталінським режимом , поглиблення знань про Голодомор як геноцид 

українського народу,виховування почуття стурбованості долею невинних жертв 

тоталітарного режиму в школі проведені наступні заходи :  

-Уроки пам'яті “З присвятою замордованим голодом…”,  

- “Голодомор.Україна пам‘ятає.” ;  

- відео-урок з обговоренням “ Жнива скорботи "вчитель Коляда Н.В.,за участі 

краєзнавчого музею та учнів 9-А кл”; 

   У лютому 2019 року брала участь у районному семінарі "Формування 

громадянської та соціальної компетентності на уроках історії та правознавства в умовах 

реалізації Концепції Нової української школи" та провела відкритий урок на тему 

""Національне відродження      кримських татар. Соціал-демократичний та земський 

рухи" у  9 класі, на якому здобувачі освіти, брали участь у інтерактивній грі 

"Що?Де?Коли?" (підготовка до ЗНО),  поділені на групи, відстоювали роль та позицію 

кожної людини в історії та її відповідальності за свої вчинки, формування активної 

громадянської позиції.  

   12 жовтня вчитель історії Коляда Н.В. та зав. бібліотекою Топчій В.М. із учнями 

10-А класу продемонстрували презентацію книги «Хронологія мужності: Альбом»/За 

ред.. Лагутенко Л.Д.- Херсон: Наддніпряночка,2015.-108с. Діти дізналися, що у ньому 

вміщено п'ятдесят невеликих розповідей про загиблих бійців Херсонщини, котрі 

поклали своє життя,захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність 

України під час антитерористичної операції... Учні 10-Б класу ушанували пам’ять 
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полеглих стрільців студентського куреня, що поклали свої голови у боротьбі за 

незалежну Україну. , присвячену 101-ій річниці лицарському подвигу під 

Крутами....(учитель Запорожченко Н.П.) Коляда Неля Володимирівна у своїй роботі 

використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів, володіє сучасними 

технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами 

позаурочної роботи та їх якісним застосуванням, використовує інноваційні технології у 

навчально – виховному процесі на уроках історії. 

  Переважна більшість учнів, яких навчає Клочкова І.М., має високий та достатній 

рівень навчальних досягнень. 

  Ірина Михайлівна є керівником районного методичного об’єднання вчителів 

трудового навчання. Проводить відкриті уроки, майстер-класи, виступає з 

повідомленнями. 

  Залучає учнів до позакласної роботи з предмета. Організовує виставки 

учнівських робіт на шкільному та районному рівнях. Про результативність роботи 

вчителя  свідчить участь її вихованців у конкурсах, виставках робіт з декоративно-

прикладного мистецтва та призові місця на районних етапах олімпіад з трудового 

навчання (2018р .- ІІ місце, Голінська Каріна, 2017 р. - ІІІ місце, Голінська Каріна, 

2016р. - ІІІ місце, Євменов Валерій, 2015 р.-ІІ місце, Зайченко Єлизавета, 2017 р.- ІІ 

місце на районному етапі конкурсу «Букет замість ялинки», Канонік Віолета, 

Чорноморець Єлизавета, І місце районний етап конкурсу «Космічні фантазії»,  

Чорноморець Єлизавета, 2015 р.- ІІІ місце у виставці декоративно-прикладного 

мистецтва на огляді-конкурсі «Таврійський барвограй». Голінська Каріна у 2019 році 

була учасником ІІІ етапу учнівських олімпіад. 

   Для поширення педагогічного досвіду, вчителем створено власний блог за 

адресою: klochkovairina2010.wixsite.com/technoteacherblog. 

 У періодичних виданнях учитель опублікувала власні авторські матеріали : у 

журналі «Трудове навчання в школі» видавничої групи «Основа», Травень 2014,№ 10 

надруковано статтю « Особливості педагогічної діяльності сучасного вчителя трудового 

навчання». 

  У січні 2019 року готується до друку черговий матеріал «Технологічна картка 

виготовлення гольниці» в фаховому журналі «Трудове навчання в школі». 

  За час атестаційного періоду Клочкова І.М. зарекомендувала себе, як творчий, 

чуйний та ініціативний педагог. Відзначається високою професійною майстерністю, 

педагогічною культурою, виявляє високий рівень фахової підготовки. 

  Вчитель  другий рік являється класним керівником 9-Б класу.  Досконало володіє 

різноманітними методами виховної роботи. Вимоглива і разом з тим доброзичлива та 

терпелива. Любить дітей, розуміє їх психологію, знає індивідуальні особливості та 

уподобання. У своїй діяльності використовує сучасні досягнення педагогічної науки, 

виховує в дітей любов до Батьківщини, до свого народу, його минулого і сьогодення.  

Формує в школярів гуманні міжособистісні стосунки, почуття власної гідності, вміння 

відстоювати свою життєву позицію. 

  Не останнє місце  в системі її виховної роботи відводиться формуванню в 

учнів навичок здорового способу життя, постійно проводить різноманітні тренінги, 

диспути, виховні години, мета яких - навчити учнів берегти і примножувати 

своє  здоров'я та здоров'я оточуючих. 
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  Учитель Бутенко Руслана Валентинівна у 2018-2019 навчальному році провела 

такі заходи: КВК «Зимова казка», лінійку до Дня визволення Нововоронцовки, « Мої 

улюблені пісні», святковий концерт до дня 8- Березня, «Композитори класики» 

(виставка учнівських рефератів), «Таврійський барвограй» -звітний концерт.  

  Бережна В.М., вчитель образотворчого мистецтва також провела ряд заходів: 

- Тиждень естетичного циклу –виставка «Осінній вернісаж»; 

- Виставка «Букет замість ялинки»; 

- Виставка з декоративно-прикладного мистецтва «Таврійський барвограй». 

Конкурси малюнків: 

- до свята «Святий Миколай»; 

- «Акварелі райдуги»; 

- «Космічні фантазії». 

Участь у конкурсі, присвяченому Л.Костенко. Учні зайняли призові місця-

Горенова Маргарита та Семеліт Анна. 

  У своїй роботі члени методичного об’єднання постійно займаються самоосвітою, 

працюють із фаховою літературою, розміщують свої розробки уроків на сайті школи та 

у періодичних виданнях. 

   Робота методичного об'єднання вчителів фізичного виховання у звітному 

навчальному році проводилась згідно з затвердженим планом, метою якого було 

забезпечення виконання напрямків методичної проблеми школи, координація роботи з 

районним методичним об'єднанням, опрацюванням інструктивно-методичних 

матеріалів, ефективній підготовці та участі у районній Спартакіаді школярів, тощо.  

У 2018 – 2019 навчальному році опанування змісту фізичної культури 

здійснювалося за рекомендованими програмами, які мають відповідний гриф 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:  

"Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи" (авт. 

М.Д. Зубалій, В.В. Деревянко, О.М. Лакіза, В.Ф. Шегімага, в-во "Ранок", 2006р.); 

"Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів 5 – 9 класи рівень стандарту" (авт. Т.Ю. Круцевич,  С.М.Дятленко, І. Х. Турчик, 

Н. С. Кравченко, 2010 р.); 

"Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів 10 – 11 класи рівень стандарту" (авт. Т.Ю. Круцевич,  С.М.Дятленко, І. Х. 

Турчик ,Н. С. Кравченко, 2010 р.)  

. Старші класи  які опановують програму фізичної культури за спортивним 

профілем відсутні. У всіх вікових ланках предмет викладають вчителі фізичного 

виховання. 

 Вчителі фізичного виховання постійно брали участь в педрадах та нарадах, 

виступаючи та обговорюючи питання стосовно вирішення проблеми. 

За звітний період вчителі фізичного виховання опрацювали методичні 

рекомендації щодо викладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних 

закладах у 2018-2019 навчальному році, розроблені навчально- методичним кабінетом 

фізичної культури та ДП при МОН України і керувалися ними під час роботи. 

Члени методичного об'єднання при організації уроків фізичної культури, 

позакласних та позашкільних спортивних змагань, спортивно- масових та 

фізкультурно-оздоровчих заходів керувалися наказами Міністерства освіти і науки за 

№ 956 від 22.10.2008 р. "Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання 
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та збереження здоров’я школярі у навчальних закладах України", № 1008 від 06.11.2008 

р. "Про невідкладні заходи збереження здоров’я учнів під час проведення занять з 

фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів", № 

1078 від 27.11.2008 р. "Про затвердження заходів, спрямованих на реформування 

системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах 

України". 

 Вчителі методичного об'єднання згідно з планом роботи відділу освіти, молоді та 

спорту брали активну участь в районних методичних  семінарах, семінарах-

практикумах, круглих столах. В 2018—2019 н.р. Капітонов В.С.,вчитель фізичного 

виховання пройшов курси підвищення кваліфікації при КЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти». 

Підсумком роботи любого шкільного методичного об'єднання є результати участі 

їх учнів у змаганнях, конкурсах, олімпіадах, спартакіадах. Вихованці школи протягом 

звітного року брали участь в районній Спартакіаді школярів і досягли певних 

результатів: 

1. "Старти надій"  - 2 місце; 

2. “Шкіряний м’яч ”- 1місце; 

3. Змагання з баскетболу - 1 місце дівчата, 1 місце хлопці: 

4. Змагання з волейболу – 2 місце дівчата, 2 місце хлопці; 

5. Змагання з легкої атлетики – 1 місце; 

6. Футбол-1 місце; 

7. “Козацький гарт”- 4 місце; 

8. Крос – 3 місце. 

Цього неможливо було б досягнути без проведення належної спортивно-масової 

роботи в школі, та без тісного контакту з батьками учнів, які беруть активну участь у 

спортивному житті школи. 

ШМО вчителів математичного циклу в 2018-2019 працювали над темою: 

«Вдосконалення методики проведення уроків через впровадження інтерактивних форм 

і методів роботи з метою мотивації навчальної діяльності учнів». Діяльність МО була 

спрямована на реалізацію інструктивно-методичних рекомендацій МОНУ щодо 

вивчення предметів природничо-математичного циклу, виконання державних програм. 

        Було проведено 5 засідань, на яких розглядались наступні  питання:  

 Ознайомлення  з документами МОН і рекомендаціями щодо вивчення 

навчальних дисциплін, а також оновленими програмами на 9 річну школу; 

 Розгляд календарно-тематичного планування відповідно до методичних 

рекомендацій; 

 Організація роботи з обдарованими дітьми (Підготовка до олімпіад і 

предметних конкурсів, аналіз результатів); 

 Формування свідомого ставлення до здорового способу життя урочний і 

позаурочний час; 

 Аналіз моніторингу знань за І семестр і за рік 2018-2019; 

 Розгляд матеріалів для підсумкових контрольних робіт та ДПА. В 2018-2019 

році учні школи здають ДПА традиційно з математики ; 

 Ознайомлення з типовими освітніми програмами відповідно до фаху, 

наскрізними лініями в сучасній освіті. 
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МО налічує 6 членів: 4-вчителі математики, 1-вчитель фізики, 1-вчитель 

інформатики. Стаж роботи вчителів різний. 

В ході роботи проводились засідання МО, самоосвітня робота, участь у педрадах, 

відкриті уроки,  шкільні та районні олімпіади, всеукраїнська олімпіада «Олімпус», районні 

семінари, розробки збірників задач та ін. 

Сіренко І.В. пройшла курсову перепідготовку з математики та інформатики, 

приймала участь у засіданні педагогічної студії вчителів математики «Реалізація 

компетентнісного підходу під час вивчення математики», вебінарі «Критичне мислення 

для вчителів», конференції «Сучасні освітні тенденції: STEM, STEAM та учнівські 

проекти.», в рамках освітнього проекту «На урок» пройшла курс «QR –коди в освітній 

діяльності –перший крок у доповнену реальність» 

Хріник О.О.-учасник вебінару «Безпечний інтернет: як уникнути неприємностей у 

мережі» на веб-ресурсі «На урок». 

26 учнів 5-11 класів взяли участь в онлайн-конкурсі «Безпечний Інтернет» 

веб-ресурсу «На урок» та показали такі результати: 

9 учнів – сертифікат  учасника; 

8 учнів – сертифікат ІІІ ступеня; 

4 учні – сертифікат ІІ ступеня; 

5 учнів – сертифікат І ступеня. 

17 учнів взяли участь в онлайн-олімпіаді з інформатики «Осінь-2018» 

веб-ресурсу «На урок» та показали такі результати: 

15 учнів – сертифікат  учасника; 

2 учні – сертифікат ІІІ ступеня. 

На кафедрі приділяється увага роботі з обдарованими дітьми. З метою заохочення 

учнів до математики ,фізики та інформатики  та прагнення  до самореалізації було 

проведено шкільні олімпіади з предметів. Переможцями шкільного та районного етапів 

виявилися такі учні: 

Математика - Ферко Роман, учень 8-б класу,1 місце, вчитель Вискуб О.В 

Інформатика- Геращенко Даніїл, учень 10-Б кл. 8 місце, вчитель Хріник 

О.О. 

Вчителі беруть активну участь у роботі районних семінарів та проведенні педрад.У 

грудні проведено засідання круглого столу учителів математики(робота з програмою 

GeoGebra). Алгебра.Створення комп`ютерних моделей. 

В ході роботи проводились засідання  МО, самоосвітня робота,  участь у педрадах, 

відкриті уроки,  конкурси фахової майстерності,  шкільні та районні олімпіади, 

всеукраїнська олімпіада «Олімпус»,  всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок», 

районні семінари, розробки збірників задач та ін. 

 В рамках проведення всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» маємо такі 

результати: 5 переможців районного та обласного рівнів (Колбіна Ірина -5 клас, Тетеря 

Гліб -5 клас, Компанієць Евген -5 клас, Чебаненко Микита -5 клас, Захарченко Аліна - 

9 клас).Вчитель Сіренко І.В. має відповідні сертифікати та іменні подяки. 

Добре провели тиждень математики, метою якого було якомога більше долучити 

учнів брати участь конкурсах. Заходи тижня були спрямовані на створення умов для 

реалізації творчих здібностей учнів, на активізацію та розвиток пізнавального інтересу 

до математики, інформатики та природничих наук, тим самим підвищити мотивацію до 
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навчання. За результатами року можна зробити висновок, що всі поставленні задачі 

перед МО виконано, а робота вчителів математичного циклу проведена на достатньому 

рівні. 

  За результатами ІІ етапу учнівських олімпіад з основ наук у 2018-2019 

навчальному році із 16  заявлених учасників Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  

6  зайняли призові місця:  

 Біологія – ІІ місце, учениця 10-Б класу Калька Наталя (вч. Раєвський О.О.), ІІІ 

місце, учень 11-А класу Яровий Володимир (вч. Федоренко І.М.); 

 Математика – ІІ місце, учень 8-Б класу Ферко Роман (вч. Вискуб О.В.); 

 Трудове навчання – ІІ місце, учениця 9-Б класу Голінська Каріна (вч. Клочкова 

І.М.); 

 Англійська мова – ІІ місце, учень 11-А класу Яровий Володимир, ІІІ місце, учениця 

9-А класу Захарченко Аліна (вч. Чумак А.В.). 

До учасників ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін 2018/19 н.р. потрапили 4 учнів нашої школи: Калька Н., Ферко Р., 

Голінська К. та Яровий В. 
У 2018-2019 н.р. у школі проводились факультативні заняття з української мови 

(Козир Л.М.), історії України (Коляда Н.В.), математики ( Сіренко І.В.), біології 

(Федоренко І.М.), хімії (Полтавець С.С.), англійської, французької та німецької мов 

(Чумак А.В., Жовтоног Р.П. та Ткачова В.В.). 

   Протягом 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 2019 року до вищих навчальних закладів та участі в ЗНО. Так, 

зокрема, оформлено тематичні стенди та куточки у коридорі школи, в навчальних 

кабінетах, проведені батьківські збори.       

     Згідно з планом роботи школи на 2018-2019 н.р. у жовтні вивчався стан викладання 

біології та основ здоров'я у школі, у грудні- фізичної культури та ЗВ, у лютому – стан 

викладання фізики та математики, у квітні –стан викладання художньої культури.  

Заступником директора протягом року проводились консультації з питань роботи 

з навчальними програмами, календарного планування, ведення шкільної документації.  

Станом на 31 травня 2019 р. у навчальному закладі здобували знання 499 учнів, з 

них – 209 у 1-4 класах, 220 – у 5-9 класах, 70 – у 10-11 класах.  

Кількісний склад учнів по роках демонструє діаграма 1. 
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       Із загальної кількості здобувачів освіти 86 (у мин. році – 67) закінчили навчальний 

заклад. Із них: 

32 (у мин. році – 19) – одержали атестати про повну загальну середню освіту; 

54 (у мин. році – 48) –  одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту, 

з них – 2 (у мин. році – 2) свідоцтво з відзнакою. 

467 учнів переведено до наступних класів. 

   Моніторинг навчальних досягнень учнів у порівнянні з минулим навчальним 

роком виявив тенденцію збільшення тих, хто засвоює навчальний матеріал на високому 

рівні від   11 % у 2017-2018 н.р. до 12% у 2018-2019 н.р., на достатньому- від 38% у 

минулому році до 39% у 2018-2019 н.р. Початковий рівень знань зменшився на 3 % в 

порівнянні з минулим роком. 

                                               Порівняльна таблиця 

результатів навчальних досягнень здобувачів освіти 
Навчальний 

рік 

Рівні  

навчальних 

досягнень 

2014-2015 н.р. 

 

 

2015-2016 н.р. 

 

 

2016-2017 н.р. 

 

 

2017-2018 н.р. 

 

2018-2019 н.р. 

Кількість 

учнів на кінець 

навчального року 
465 475 477 478 499 

Високий 
76 учнів (18%) 62 учнів (15%) 75 учнів (18 %) 48 учнів (11 %) 53 учні(12%) 

Достатній 
161 учень (39%) 151 учень (37%) 167 учнів (39 %) 164 учні (38 %) 174 учнів(39%) 

Середній 
144 учні (35%) 159 учнів (39%) 131 учень (31 %) 168 учнів (39 %) 176 учнів(35%) 

Початковий 
34 учні (8%) 37 учнів (9%) 53 учні (12 %) 53 учні (12 %) 45 учнів(9%) 

Якість знань  
215 учнів (57%)  213 учнів (52%) 242 учні (56,8 %) 212 учнів (50 %) 227(51%) 
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Название оси

Діаграма 1. Динаміка чисельності учнів школи 
по роках

2010/2011 2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018 2018/2019
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Діаграми №2-13 дають змогу побачити рівень навчальних досягнень учнів у розрізі 

навчальних 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, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 р. № 931 «Деякі питання 

проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1030/32482, календарного плану підготовки 

та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року,затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року № 1036, наказу  

Міністерства освіти і науки України  «Щодо проведення в 2018-2019 навчальному році 

державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту від 25 

січня 2019 року № 59 у закладі була проведена державна підсумкова атестація: 

з 14.05.2019 по 16.05.2019 р. для 4-х класів; 

з 03.06.2019 по 10.06.2019 р. для 9-х класів. 

Здобувачі освіти 11-го класу проходили ДПА у формі ЗНО у визначених пунктах 

тестування з 21.05.2019 по 13.06.2019 р. 

ДПА склали: 

у 4-х класах – 58 учнів; 

у 9-х класах – 54 учні; 

у 11-х класах – 32 учні. 

 

Аналіз результатів ДПА здобувачів освіти 

 4-х класів (58 учнів)  

за 2018-2019 н.р. 

 

Предмет 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 
Якість знань 

% % % % % 

Українська 

мова 
52 43 5 - 95 

Математика 66 29 5 - 95 
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                                                          Аналіз результатів 

 ДПА здобувачів освіти 9-х класів (54 учні) 

за 2018-2019 н.р. 

 

Предмет 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

% % % % 

Українська мова 30 21 29 20 

Математика 15 36 37 12 

Правознавство 57 19 24 0 

Географія 25 50 25 0 

Біологія 0 0 100 0 

 

Якість знань:  58% 
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                                                                 Аналіз результатів 

 ДПА у формі ЗНО здобувачів освіти 11-го класів (32 учні) 

у 2018-2019 н.р. 

 

Предмет 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

% % % % 

Українська мова 6 32 53 9 

Історія України 6 38 50 6 

Математика  0 35 53 12 

Біологія 8 46 46 0 

Географія 0 22 56 22 

Фізика 0 20 80 0 

Англійська мова 0 100 0 0 

Хімія 0 0 0 100 

 

Якість знань:  39 % 
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Діаграма 16. Аналіз результатів ДПА здобувачів освіти 11-го 
класу (2018-2019 н.р.)
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Порівняльний аналіз результатів ДПА та річного оцінювання учнів 11-го класу (%) 
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Похвальними листами нагороджено 46 здобувачів освіти, з них: 

початкові класи – 36; 

5-8, 10 класи – 10. 

Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 

нагороджено 15 випускників 11-го класу. 

Моніторинг нагородження 

учнів школи медалями 

 

Навчальні роки Золота медаль Срібна медаль 

2006-2007 4 1 

2007-2008 - - 

2008-2009 1 - 

2009-2010 - - 

2010-2011 1 - 

2011-2012 2 - 

2012-2013 2 - 

2013-2014 2 1 

2014-2015 - - 

2015-2016 - 1 

2016-2017 1 3 

2017-2018 - - 

2018-2019 - - 
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                   Завдання на 2019-2020 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; 

- забезпечити участь педагогічних працівників у районних і обласних методичних 

заходах за тематикою дослідження; 
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- 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 науково-

дослідницької 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. 

 

- Спрямувати в 2018/2019 навчальному році всю навчально-виховну, 

методичну роботу школи на подальше вивчення і творче впровадження 

педагогічної проблеми: «Формування ключових компетенцій педагогічного 

та учнівського колективів на основі використання інноваційних технологій у 

навчально-виховному процесі, як засіб розвитку творчої особистості». 

 

- Продовжити системну роботу колективу щодо забезпечення 

наступності в навчанні між початковою і середньою, середньою і старшою 

школою. 

 



36 

 

- Продовжити самоосвіту педагогів шляхом систематичної участі 

кожного вчителя у колективних формах методичної роботи. 

 

- Продовжити практику взаємовідвідування, аналізу й самоаналізу 

проведених уроків, виховних заходів. 

 

- Продовжити роботу щодо удосконалення форм проведення 

педагогічних рад, розширення і конкретизації тематики; продовжити 

практику обов'язкового розгляду рішень попередніх педрад. 

 

- Продовжити забезпечення системи в організації роботи з питань 

охорони праці і техніки безпеки. 

 

- Посилити роботу педагогічного колективу з учнями та їх батьками 

щодо попередження і профілактики дитячого травматизму. 

 

Завдання виховної роботи: 

- впроваджувати Основні орієнтири  виховання учнів 1-11 класів  

загальноосвітніх навчальних закладів України; 

- створити в закладі цілісної моделі виховної системи; 

- посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання; 

- удосконалити превентивне виховання; 

- удосконалити систему роботи щодо формування ціннісного ставлення 

особистості до сім’ї, родини; підготовки  підростаючої  молоді до дорослого, 

сімейного життя; 

- урізноманітнити форми і методи співпраці школи і сім’ї; 

- інтегрувати зусилля органів учнівського самоврядування  та батьківської 

громади, педагогічного колективу при організації виховної роботи; 

- підвищити рівень педагогічної майстерності педагогів-вихователів з проблем 

виховання;  

- забезпечити відзначення важливих пам’ятних  та ювілейних дат 2019/2020 

навчального року з метою створення ефективної системи національно-

патріотичного виховання, морально-духовного, культурного розвитку дитини; 

- максимально охопити учнів позакласною та позашкільною роботою. 

 

 


