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Підсумки діяльності навчального закладу у 2019/2020 навчальному році та 

завдання педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний рік 

 

Вступ Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації 

Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції 

національного виховання, освітнього напрямку Державної програми «Освіта. 

Україна ХХІ століття», виконання Законів України  «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти, 

Державного стандарту базової і повної середньої освіти та інших законодавчих 

та нормативно-правових документів з  виконання законодавства України в 

галузі «Освіта».  

Структура освіти на кожному рівні і навчальних планах побудовані на 

принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах 

і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.  

На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається 

теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою 

максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, 

фізичного і морального здоров'я.  

Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач 

гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного 

дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, 

відкритістю навчального процесу.  

Висвітлення 

завдань, які 

вирішувались 

педагогічним 

колективом 

протягом року 

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив працював над V-м 

етапом єдиної педагогічної теми ««Реалізація концепції розвитку школи 

через впровадження інноваційних технологій»». 

Складовими частинами цієї теми були: 

В управлінні: 

- оптимізація роботи школи відповідно до положень Концепції нової 

української школи; 

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками 

результативної самоосвітньої діяльності;  

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з 

метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів; 

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; 

активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на 

розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих 

здібностей; 

У навчанні: 

- реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у 

зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової 

загальної середньої освіти; 

- управління результатами та якістю навчання; 

- удосконалення системи роботи з обдарованими учнями; 

У вихованні: 

- виховання потреби здорового способу життя; 

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів; 

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи; 



- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої 

молоді; 

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних 

проявів у молодіжному середовищі; 

Психолого-педагогічні задачі: 

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх 

учасників навчально-виховного процесу; 

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації 

співробітників закладу;  

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам; 

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості. 

 

 
 

Аналіз 

структури і 

мережі школи 

за минулий 

навчальний 

рік 

Збереження 

контингенту 

На початок 2019/2020 року у школі навчалось– 882 учня. 

Укомплектовано 29 класів, середня наповнюваність класів – 30,4 учнів.  

Школа І ступеня – 12 класів, школа ІІ ступеня - 14 класів, школа ІІІ ступеня 

– 3 класи. 

На кінець 2019 – 2020 навчального року в школі навчалось 867 учнів. 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів 

зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з внутрішньою міграцією. 

Разом з тим, різке зменшення кількості учнів 3-В класу в І семестрі було 

спричинене небажанням окремих батьків дотримуватися умов договору з 

Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПУ щодо проведення дослідно-

експериментальної роботи за програмою «Радість розвитку». 

Основними заходами з збереженням контингенту учнів у 2019/2020 

навчальному році були: 

 контроль відвідування учнями навчальних занять; 

 організація навчання за інклюзивною, екстернатною формою та 

педагогічний патронаж; 

 організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі. 

Підсумки 

роботи ГПД 

У  минулому  році працювало 4 групи продовженого дня, які відвідувало 120 

учнів 1-4-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для 

роботи ГПД було надано навчальні 3 приміщення та ігрову кімнату, всі ГПД 

укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які  

відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  

режиму  роботи.  

Разом з тим, повальне зарахування в групи подовженого дня на початку 

навчального року призвело до перевантаження груп дітьми, які проводили в 

групі тільки частину дня. Натомість, діти, які потребували повного дня в ГПД, 

в групи не попали. 

В цілому, роботу груп  продовженого дня  можна  визнати задовільною.  

Результатив-

ність 

навчання у 

2019/2020 н.р. 

В минулому навчальному році: 

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х, 10-х класів, з них 26 із 

завданням на літо;  

- закінчили школу ІІ ступеня – 92 учня; 

- випущено із школи ІІІ ступеня – 37 учнів; 



- показали результати високого рівня 100 учнів (проти минулорічних 76), що 

становить 19% від кількості всіх школярів 5 – 11 класів. 

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами учнів школи за 5 

навчальних років: 

Рік  Похвальні листи Похвальні грамоти 

2015/2016 97 18 

2016/2017 62 17 

2017/2018 69 12 

2018/2019 73 22 

2019/2020 88 14 

      Слід відмітити, що 42 похвальних листа (48%) отримали учні 3-4 класів, 

зокрема, 3-А (Неборачко О.В) – 8, 3-Б (Сажина Н.Л.) – 8, 3-В (Шатківська О.Б) 

– 5, 4-А (Міцик І.Е) – 7, 4-Б (Господарик О.І) – 8, 4-В (Бабич С.Є) – 6. Слід 

відмітити, що всі учні минулорічних 4-х класів (класні керівники Назарчук І.А., 

Желяк Л.В.), які були нагороджені похвальними листами за високі досягнення 

у навчанні, отримали цю відзнаку і в 5-му класі. 

      Похвальні грамоти за високі досягнення при вивченні окремих предметів 

(українська література, мистецтво, інформатика, Захист Вітчизни) в 2019 – 2020 

навчальному році отримали 14 учнів 11-го класу. 

       Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників школи за 5 

навчальних років: 

Рік  Золота медаль Срібна медаль 

2015/2016 0 0 

2016/2017 3 0 

2017/2018 3 0 

2018/2019 0 2 

2019/2020 4 1 

Слід відмітити, що випускники 2020 року були звільнені від державної 

підсумкової атестації, результати якої могли вплинути на отримання медалі, але  

зовнішнє незалежне оцінювання з предметів, обраних учнями в якості ДПА, 

показало, що Буханевич А., Білик Л., Єфімова А. та Селюченко В. повністю 

підтвердили свій високий рівень, а Димянчук В. отримала б не золоту, а срібну 

медаль (9 балів з математики). 

 

Якість 

навчальних 

досягнень 

учнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.  

За 2019/2020 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості 

навчання та відповідності  вимогам сучасного суспільства.  

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому 

достатній рівень навчальних досягнень. Середній бал по 4-11 класам становить 

8,4 та більш як 19% учнів (тобто 5 частина від загальної кількості) мають 

високий рівень навчальних досягнень. 3 учня (Люклянчук А.-7а, Грішаєва А.-

8а, Осадчук Я.-9б) мають загальний початковий рівень. Всі учні 5-8,10-х класів 

переведені до наступного класу, з них 26 отримали завдання на літо. Рішенням 

пеагогічної ради за погодженням з батьками Люклянчук А. залишився на 

другий рік в 7-му класі. 

За результатами навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг 

навчальних предметів за середнім балом, згідно якому найвищі навчальні 

досягнення учні виявили з предметів художньо-естетичного циклу (художня 



культура, музичне мистецтво, етика, образотворче мистецтво), трудового 

навчання, фізичної культури, астрономії, основ здоров’я. Найнижчі навчальні 

досягнення з предметів природничо-математичного циклу, а саме з хімії, 

фізики, математики. Тому вчителям природничо-математичних дисциплін 

необхідно розробити систему дієвих заходів щодо підвищення рівня 

зацікавленості учнів до вивчення вищезазначених предметів у 2020/2021н.р 

РЕЙТИНГ 5 – 11 КЛАСІВ 

Місце Клас  Класний керівник Показники успішності 

Середній бал Високий 

рівень,% 

І 5-В Кузнєцова О.В. 10 55 

ІІ 5-Б Лонський А.М 9,4 39 

ІІІ 5-А 

11-А 

Пустохіна В.І. 

Гребенюк І.Д. 

9,2 

9 

31 

40 

ІV 9-В 

10-А 

Козел Т.Ю. 

Українець Л.О. 

8,7 

8,7 

16 

10 

У 6-А Максимець Н.Ф. 8,5 7 

VІ 7-А 

10-Б 

Пустохіна Є.Ф 

Сергєєва І.М. 

8,4 

8,4 

19 

18 
 

 Класи, які не увійшли до таблиці, мають результати нижчі за загальношкільні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     За результатами  рівня навчальних досягнень учнів 5-11-х класів у 2019/2020 

навчального року учні 7-В класу мають менший  середній бал  з  предметів 

природничо-математичного циклу (геометрія, фізика, хімія), учні з високим 

рівнем взагалі відсутні. Троє учнів цього класу мають з окремих предметів 

(німецька мова, алгебра, геометрія, фізика, хімія) оцінки початкового рівня. 

Виходячи з вищезазначеного, вчителям-предметникам необхідно при 

плануванні та проведенні уроків в класах з низьким рівнем підготовки учнів 

підбирати більш ефективні форми та  методи роботи з учнями, вживати заходів 

щодо підвищення інтересу учнів  до навчання.  

Було також проведено аналіз навчальних досягнень учнів за рівнями, який 

показав, що близько 18% учнів 5-11-х класів навчаються на середньому та 

низькому рівнях, що говорить про недостатню мотивацію учнів до навчання. 

Разом з тим, цей показник на 3% менший за минулорічний. Показник якості 

успішності за річними результатами становить 82%, тобто 424 учня з 513 

отримали в підсумковому оцінюванні оцінки високого та достатнього рівнів. 

Керівникам ШМО та вчителям-предметникам необхідно продовжувати  роботу 

щодо підвищення ефективності навчальної діяльності учнів та педагогічної 

діяльності вчителів. Адміністрації тримати на особистому контроль дане 

питання.  

Середній річний бал по окремим предметам у 2019/2020 навчальному році  

(червона лінія) у порівнянні з минулим роком: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз ДПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За діаграмою видно, що результати минулого та поточного навчальних років 

практично збігаються. В цьому році, враховуючи використання технологій 

дистанційного навчання, не завжди дотримання синхронного режиму під час 

проведення контрольних та підсумкових робіт, дещо вищими виявилися оцінки 

з української мови та літератури, англійської мови, математики. Результати з 

фізики знизилися у зв’язку з неможливістю проведення певного виду робіт 

(практичних, лабораторних) та, разом з тим, стали у відповідність до 

навчальних досягнень учнів (в минулому році йшлося про  завищення). 

Результати навчальних досягнень з загальнорозвиваючих предметів 

(мистецтво, праця, фіз культура, інформатика) вирівнялися. 

      

В 2019 – 2020 навчальному році у зв’язку  з карантином та емпіричним 

впровадженням технологій дистанційного навчання в ІІ семестрі учні 4, 9 та 11-

х класів були звільнені від державної підсумкової атестації. 

 Згідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 07.01.2018 № 1369 

«Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», від 

30.03.2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної 

підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової 

загальної середньої освіти, у 2019 – 2020 навчальному році», від 14.07.2015 року 

№ 762 (зі змінами) «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) 

загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,  відповідно до 

листів Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 № 1/9 – 182 «Щодо 

організованого завершення 2019 – 2020 навчального року та зарахування до 

закладів загальної середньої освіти»  та від 22.06.2020 № 1/9 – 338 «Щодо 

реалізацію Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

окремих питань завершення 2019 – 2020 навчального року» в табеля учнів 4-х 

класів та документу про освіту випускників 9, 11-х класів були внесені оцінки 

річного підсумкового оцінювання. В 11-А класі виявила бажання проходити 

ДПА у формі ЗНО лише Базілевська Д. з предметів українська мова, 

математика, географія. Поліщук Олександр відмовився здавати ЗНО. 

Успішність зовнішнього незалежного оцінювання учнів 11-А класу в 2020 

році за результатами Українського центру оцінювання якості освіти: 

Предмет К-ть 

учнів 

Рівні навчальних досягнень Показники 
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почат середній достатн

ій 

високий Серед 

бал 

ПЯУ 

Укр мова 34 0 4      12% 21    62% 9    26% 8,5 88% 

Математика  20 3    15% 9      45% 5     25% 3    15% 6,1 40% 

Англ мова 6 0 1      17% 2     33% 3    50% 9,1 83% 

Історія 

України 

24 0 8      33% 12   50% 4    17% 7,8 67% 

Біологія  4 1    25% 2      50% 0 1    25% 5,8 25% 

Фізика  1 0 1     100% 0 0 4 0 

Разом 89 4     5% 25   28% 40   45% 20  22% 6,9 67% 

Найкращі результати випускники школи показали з англійської мови 

(вчитель Гребенюк І.Д.), української мови (вчитель Пустохіна Є.Ф.), історії 

України (вчитель Дудар О.В). Гірші – з математики (вчитель Кузьменко Н.В.), 

біології  (вчитель Солоп С.В) а фізики (вчитель Якусевич Н.В). 

Найбільшу кількість тестових балів із максимально можливої отримали з 

предметів учні: 

- українська мова – Білик Л. (63 балів, «12»), Буханевич А. (62 балів, «12»); 

- історія України – Буханевич А. (47 балів, «12»), Селюченко В. (41 балів, 

«12»). 

У 2020/2021 навчальному році планується продовження роботи класів 

двопрофільного навчання: 10-Б, 11-А– групи української філології та біолого-

хімічна та 10-А, 11-Б – клас української філології.  

Разом з тим, враховуючи, що відповідно до Закону України «Про освіту», 

найближчим часом школа набуде статусу гімназії,  де освітній процес буде 

охоплювати початкову та основну школи, наступний навчальний рік буде 

останній, коли формуються двопрофільні класи. Тим більше, що наказом МОН 

України від 20.04.2018 року № 408 не передбачено створення класів з 

різнопрофільними групами. 
Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома 

шляхами: 

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків 

вчителів школи, згідно річного плану роботи школи. Адміністрацією вивчалася 

система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2019/2020 н.р.  

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався стан та якість 

викладання  предметів: біології, Основ здоров’я  (основна та старша школи) та 

українська мова (початкова школа).  

3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і 

підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних 

можливостей колективу у жовтні 2018 р. вивчались колективи 1-А,Б,В, та 5-А,Б 

класів.  За результатами проведено педконсиліуми на паралелях.  Такий 

контроль протягом І семестру навчального року було проведено у 3-х, 10-х 

класів. 

У зв’язку з переходом освітнього процесу з березня 2020 року на дистанційні 

форми навчання не були проведені тематичні контролі з географії, історії, 

математики (9-11 кл), німецької мови, української літератури та з  

природознавства, мистецтва  в початковій школі. Предметно-узагальнюючий 

контроль з хімії, географії та читання в початковій школі також буде перенесено 

на наступний навчальний рік. Натомість, контроль реалізації  завдань 

дистанційного навчання та якість його проведенні показали, що більшість 

вчителів володіють ІКТ, вдало використовують можливості Інтернета, 

платформ  Google, Zoom та ін для проведення різних форм занять. 



 

 

 

 

У 2019/2020 н.р. адміністрації закладу необхідно здійснити персональний 

контроль роботи вчителів, які мають низький рівень навчальних досягнень 

учнів з предметів, зауваження щодо роботи з боку адміністрації, батьків. Також 

актуальним залишається питання необ’єктивного оцінювання учнів, завищення 

поточних та підсумкових оцінок. 

 

Реалізація 

комплексної 

програми 

„Обдаровані 

діти” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю 

адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2019/2020 навчальному 

році були здійснені такі заходи: 

 поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів 

школи; 

 поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми; 

 проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних 

предметів; 

 організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському та  

обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів 

олімпіадах; 

 проведена робота з підготовки та участі учнів школи у Всеукраїнському 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН; 

 організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському етапі 

предметних турнірів; 

 організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, 

спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; 

 організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів; 

 забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи. 

На базі школи було проведено міський етап Всеукраїнських учнівських 

предметних олімпіад з астрономії. 

Педагогічний колектив школи за попередній навчальний рік досяг 

певних результатів у роботі з обдарованими учнями. Учні школи стали 

учасниками, переможцями та призерами: 

 ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, біології, географії, 

історії, правознавства, математики, російської мови, інформатики, 

інформаційних технологій, трудового навчання (вчителі Горощенко А.М., 

Амрахова І.В., Лиса Г.О., Колосовська Т.П., Рисіч Т.І., Сергєєва І.М., Солоп 

С.В., Томляк М.І., Дудар О.В., Нагіленко І.А., Вільчинська І.Л., Никитюк 

М.В., Осипенко С.С.); 

 конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН (Проботюк 

О.Д., Максимець Н.Ф., Мельничук Г.О., Пустохіна Є.Ф.); 

 міських та обласних мовно-літературних, історичних та творчих конкурсів 

(Проботюк О.Д., Максимець Н.Ф., Козел Т.Ю., Пустохіна Є.Ф., Кузнєцова 

О.В., Мовчан І.С.); 

 міських технічних та дослідницьких конкурсів (Якусевич Н.В., Вільчинська 

І.Л., Никитюк М.В.); 

 міських та обласних конкурсів художньо-естетичного та патріотично-

спортивного напрямків (Опанчук М.І., Осипенко С.С., Федун С.О., Мовчан 

І.С., Амрахова І.В.). 

Вчителі Пустохіна Є.Ф., Кузьменко Н.В., Якусевич Н.В., Лонський А.М., 

Гребенюк І.Д., Кузнєцова О.В. координували  роботу щодо сприяння та 

активізації участі учнів школи у Міжнародних та Всеукраїнських іграх і 
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Участь у 

військово-

патріотичних  

змаганнях та 

заходах 

 

конкурсах «Соняшник», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Олімпус» та ін., за 

що були відзначені подяками департаменту освіти Житомирської міської ради. 

       Співпраця з ЖДУ ім. І. Франка, ЖНАЕУ, ЖЦНТТУМ відкриває нові 

горизонти для науково-дослідницької роботи школярів міста в учнівській 

обсерваторії, яка з 2017 року працює на базі школи. 

За результатами 2019 – 2020 навчального року, з метою визначення 

найбільш обдарованих, талановитих учнів було закладено другу арку шкільної 

Аллеї зірок. За результатами участі школярів в олімпіадах, конкурсах, 

змаганнях різних рівнів честь залишити відбитки долонь була надана учням: 

Білик Л, Селюченку В., Димянчук В.,  Єфімовій А., Іваницькому Ф., 

Паламарчуку І.(11-А), Німець О. (10-Б), Кулішу М. (9-Б) 

      Близько 50% учнів стали учасниками міських, обласних, всеукраїнських 

олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань тощо. Але результати, яких досягли учні, 

недостатньо високі. Це свідчить про несистематичну  роботу педагогічного 

колективу щодо реалізації програми „Обдарована молодь”. Не всі шкільні 

методичні об’єднання організували плідну роботу по підготовці учнів до участі 

у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, 

інтелектуальних турнірах та конкурсах.  

В школі продовжується робота зі створення системи виховання здорового 

способу життя. Урочна і позаурочна робота популяризації спорту здійснюється 

поки не на високому рівні. У школі були проведені Дні здоров'я, змагання з 

футболу, волейболу. Також учні брали участь у Спартакіаді м. Житомира, 

присвяченій Всесвітньому дню авіації та космонавтики, відкритому чемпіонаті 

міста з легкої  атлетики, фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів 

«Козацький Гарт»,  чемпіонатів міста та області з футболу, фут залу,  волейболу 

тощо.  

Результативною виявилася участь шкільних команд з фут залу та футболу 

(керівники – Поліщук М.І., Атаманчук О.Є.).  Команда вчителів (Поліщук М.І., 

Федун С.О., Саранча М.П.) посіла ІІ місце на міських змаганнях працівників 

освіти з волейболу. 

В 2019-2020 навчальному році в школі продовжувалася робота за проектом 

ЖДОА щодо розвитку в м. Житомирі хокею на траві. Вчителі фізичної культури 

викладають предмет за адаптованою програмою, що передбачає щотижня урок 

з хокею на траві. За ініціативою О. Педана на уроках фізичної культури почали 

долучати учнів до вивчення нетрадиційних, але легких і недорогих видів 

спорту: фрізбі, петанк. 

 Вчителі Федун С.О. та Опанчук М.І. проводили з 12 березня 2020 року 

заняття з використанням дистанційних технологій, розробляли комплекси 

вправ, руханок для збільшення рухової активності учнів, зняття фізичної 

м’язової втоми. 

 Серед заходів військово- патріотичного напрямку слід відзначити наступні 

заходи: 

- організація роботи гуртка «Влучний стрілець» (керівник Федун С.О); 

- дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»),  

- військово-патріотична спортивна гра-випробування «Школа безпеки». 

Слід відмітити плідну роботу вчителя предмету Захист Вітчизни Федуна С.О., 

під керівництвом якого учні школи посідають призові місця 

  У зв’язку з карантинними обмеженнями більша частина запланованих заходів, 

змагань не була проведена. 



 

Форми 

навчання  

 

В 2019/2020 навчальному році у навчальному закладі використовували різні 

форми організації освітнього процесу. Так, за екстернатною формою навчалися 

3 учня випускного 11-го класу, за інклюзивною формою навчався 1 учень, 

педагогічний патронаж здійснювався для 18 учнів 1 – 11 класів, з яких 50% - 

діти-інваліди, серед яких 5 – інваліди з особливими потребами. Для 13 учнів за 

бажанням батьків освітній процес був організований на території школи. 

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями 

вдома. Їх підбір здійснювався за психологічною відповідністю та за 

погодженням батьків.  

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних 

Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

Профорієнта-

ційна робота 

Згідно з річним планом роботи у ЗОШ № 8 була організована організована 

профорієнтаційна робота.  

Протягом І семестру  2019/2020 навчального року учні 9-А,Б,В класів 

зустрічалися з представниками ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, учні 11-А класу 

зустрічалися з представниками ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації. З вересня 

практичний психолог Булич О.С. проводила групові та індивідуальні 

консультації для класних керівників та учнів з питань профорієнтаційної 

роботи. Постійно оновлювався куточок профорієнтації, де кожен учень 

отримував інформацію щодо існуючих вищих закладах різних рівнів 

акредитації, їх розташуванням, спеціальностей та інше.  

Школою була продовжена співпраця з ВНЗ, з якими були укладені договори: 

Житомирський державний університет ім.. І. Франка, Житомирський 

національний агроекологічний університет. Класні керівники відвідували разом 

з учнями «Ярмарок професій», проводили батьківські збори за темою 

«Значення вибору в житті людини». 
 

Виховна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховна робота з учнями здійснювалася відповідно до Законів України „Про 

освіту”, „Про загальну середню освіту”, Концепції виховання дітей і молоді у 

національній системі освіти, програми „Психолого-педагогічне проектування 

соціального розвитку особистості учнів”. В школі створено основи виховної 

системи, яка є ефективною, має реальні шляхи розвитку й удосконалення. 

Виховна система продовжує бути відкритою. До неї включено департамент 

освіти Житомирської міської ради, управління у справах неповнолітніх, 

управління у справах сім’ї, молоді і спорту, центру-соціальних служб для 

молоді, відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх. 

Ключовими питаннями виховної роботи  в 2019 – 2020  навчальному році 

були: - родинне виховання; - сприяння творчому розвитку особистості. Так, у 

грудні 2019 р. на базі школи було проведено міський семінар-майстер-клас для 

заступників директорів з виховної роботи ЗЗСО міста «Родинне виховання як 

передумова розвитку конкурентноспроможної особистості учня», під час якого 

заступник директора з ВР Ярмоліцька Н.Ю., педагог-організатор Мовчан І.С. та 

вчителі школи Колосовська Т.П., Максимець Н.Ф., Сергєєва І.М. познайомили 

присутніх із власними методами роботи з батьками та учнями з метою 

налагодження співпраці та створення школи-родини. Яскравим моментом 



 

 

 

 

 

 

семінару став фрагмент родинного свята «Козацькому роду нема переводу» 

(«Андріївські вечорниці») - виступ учнів 1-А кл. під керівництвом класного 

керівника Назарчук І.А., до яких долучилися і її випускники – учні 5-В кл. 

(кл. керівник – Кузнєцова О.В.). У рамках семінару також відбувся майстер-

клас від проекту «1000 Уроків Щастя», керівником якого є Григорій 

Хмельницький, співзасновник Міжнародного приватного НВК імені Януша 

Корчака. 

У січні 2020 р. було проведено педагогічні читання «Родинно-сімейне 

виховання як фактор творчого розвитку особистості», під час яких молоді 

педагоги Амрахова І.В., Никитюк М.В., Ковальчук А.Г., Лиса Г.О., Белько В.О., 

Лавренчук Т.С., Корнійчук І,В. та їх наставник, керівник Школи молодого 

вчителя Пустохіна Є.Ф. запропонували педколективу до обговорення матеріали 

з досвіду власної роботи щодо шляхів та засобів взаємодії школи та сім’ї на всіх 

етапах навчання та виховання учнів з метою формування їх творчої особистості. 

     У школі у 2019/2020 н.р. працювало 29 класних керівників. 

Зайнятість у позакласній діяльності учнів середньої та старшої школи 

складає 64 %. Кожний класний керівник складав орієнтовний план проведення 

класних виховних годин.  

Класні керівники спланували виховну роботу на основі річного плану 

роботи школи. До плану були внесені заходи обласного, міського,  шкільного 

рівнів, а також кожний класний керівник складав орієнтовний план проведення 

класних виховних годин. 

Актуальними залишаються основні завдання виховної роботи: 

 виховання школярів та формування їх світогляду на засадах 

християнської моралі, культури та традицій; 

 формування моральних цінностей дитини через повагу до цінностей 

сім'ї, традицій і звичаїв українського народу; 

 формування у дітей патріотичної свідомості, поваги до державних 

символів України через призму вивчення історичної та культурної 

спадщини народу; 

 формування культури здорового способу життя через впровадження 

моральних стимулів для зайняття фізичною культурою та спортом; 

 запобігання правопорушень учнів, профілактична робота з правового 

виховання. 

Співпраця з 

батьками 

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на 

діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними 

учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та 

учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час 

особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при 

вирішенні таких питань: 

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;  

- зміцнення матеріально-технічної бази; 

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; 

- формування здорового способу життя; 

- реалізація освітніх програм тощо. 

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, 

батьків, учнів. 

На батьківських зборах розглядалися  питання: 

- попередження дитячого травматизму; 



- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я; 

- вплив сім’ї на середовище дитини; 

- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО; 

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період. 

  Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, вчителі-

предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з 

батьками учнів, організують спільні заходи, свята. 

Атестація 

педпрацівни-

ків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення 

кваліфікації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична робота в школі стимулювала окремих педагогічних 

працівників до підвищення кваліфікаційної категорії, про що свідчить атестація 

педагогічних працівників, яка пройшла у 2018-2019 н.р.: у цьому році 

атестувалося 9 педагогів, з них 1 чол.  позачергово.  

      Усі вчителі, що атестувалися цього року, у березні 2020 р. під час 

фестивалю педагогічної майстерності «Досвід – джерело майстерності» 

виступили перед педагогічним колективом школи з творчими звітами, у яких 

представили свою роботу за міжатестаційний період. 

 За наслідками атестаційної кампанії 2019-2020 н.р. виявлено наступні 

результати: 5 педагогів (вч. фізики Лавриненко Н.В., вч. укр. мови та літ. 

Пустохіна Є.Ф., вч. поч. класів Господарик О.І., вч. хімії Горощенко А.М. 

та вч. історії та правознавства Арендарчук В.В.) підтвердили вищу 

кваліфікаційну категорію та звання «Учитель-методист»;  

 1 вчитель (вч. історії та правознавства Нагіленко І.А.) підтвердив І-

шу кваліфікаційну категорію;  

 1 вчитель (вч. укр. мови та літ. Корнєєва О.В.) підтвердила ІІ-гу 

кваліфікаційну категорію;  

 1 педагогу (вч. хімії, основ здоров’я та основ мед. знань Амраховій І.В.) 

присвоєно ІІ-гу кваліфікаційну категорію;  

 1 педагогу (кер. хореогр. гуртка Корнійчук І.В.) присвоєно 11 тарифний 

розряд. 

Належна робота велася і у напрямку підвищення фахової 

майстерності вчителів: курсову перепідготовку у І семестрі 2019-2020 н.р. 

пройшли 9 педагогів . у ІІ семестрі – 40 педагогів (з них 18 чол. - дистанційно). 

З них на базі Житомирського державного університету ім. І. Франка навчалися 

12 чол., ще 28 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КЗ 

«Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради.  

Крім того, вчителі початкових класів Бабич С.Є., Шатківська О.Б., 

Неумивакіна С.А. та Максимчук А.С. пройшли курсове навчання «Система 

розвивального навчання: 1,2,3,4 клас (I-ІІ півріччя)» Центру психології 

дошкільної та початкової освіти Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН 

України. Вчителі початкових класів Господарик О.І., Міцик І.Е., Бабич С.Є., 

Максимчук А.С., Назарчук І.А., Желяк Л.В., вчитель англійської мови 

Ковальчук А.Г. та вчитель курсу «Мистецтво» Михайлицька О.С. пройшли 

навчання для вчителів, які працюватимуть в умовах впровадження концепції 

«Нова українська школа», а вчитель поч. класів Климчук О.Л. – навчання 

тренерів НУШ. Директор школи Лавриненко Н.В. пройшла навчання 

регіональних тренерів з питань проведення інституційного аудиту ЗЗСО 

«Створення та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти та 

інституційний аудит» Державної служби якості освіти України і ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ), а заступник 



 

 

Інноваційна 

робота 

 

 

директора з НМР Проботюк О.Д. успішно завершила навчання на дистанційних 

курсах «Хмарні технології у дистанційному навчанні в умовах карантину» та 

«Хмарні сервіси відкритої науки для освітян» в межах сертифікаційної 

освітньої програми «Інформаційні системи та хмарні технології в освітньому 

процесі» Державного університету «Житомирська політехніка». 

Створені умови для організації методичної роботи, впровадження 

інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям. Колективом 

школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу 

сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна 

робота в межах ШМО та на рівні всієї школи.  

Протягом 2019-2020 н.р. колектив школи продовжував працювати у 

міському експерименті з впровадження розвивального навчання у середній 

ланці школи. Матеріали з досвіду роботи вчителів української мови та 

літератури Проботюк О.Д., Максимець Н.Ф. та Дідко І.С., що працюють  за 

системою РН, «Розвивальне навчання української мови: морфологія та 

синтаксис» були представлені на міській педагогічній виставці «Сучасна освіта 

Житомира-2020», за результатами якої відзначені Дипломом ІІ ст. Крім того, 

продовжувалася співпраця педагогів школи з викладачами ЖДУ ім. І. Франка – 

науковими керівниками міського експерименту з впровадження у середній 

ланці школи розвивального навчання. Продовжується робота і над розробкою 

програм, календарно-тематичного планування та методичних матеріалів щодо 

викладання української мови та природничо-математичних предметів за 

системою розвивального навчання у 5-9 класах. 

Продовжувалася співпраця педагогів із викладачами кафедри 

дошкільної освіти та педагогічних інновацій ННІ педагогіки ЖДУ ім. І. Франка 

(зав. кафедри - Коновальчук І.І., доктор пед. наук, доцент) та кафедри 

лінгвометодики та культури фахової мови ННІ педагогіки ЖДУ ім. І. Франка 

(в.о. зав. кафедри – Марущак О.М., канд. пед. наук). 

Крім того, у 2019-2020 н.р. у початковій ланці школи продовжили 

працювати експериментальні класи за програмою «Радість розвитку», 

започаткованою лабораторією психології дошкільника Інституту психології ім. 

Г.С. Костюка НАПН України. У рамках роботи дослідницько-

експериментального проекту «Психолого-педагогічні умови становлення 

ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та навчальній діяльності освітньої системи 

«Радість розвитку» вчителі початкових класів Шатківська О.Б., Неумивакіна 

С.А., Бабич С.Є., Максимчук А.С. пройшли навчання на курсах, що 

проводилися Центром психології дошкільної та початкової освіти Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ), та у співпраці з вчителями 

англійської мови Мисливою В.М. і Ковальчук А.Г., вчителем музики 

Михайлицькою О.С. та керівником хореографічного гуртка Корнійчук І.В. 

провели відкриті заходи і уроки в рамках роботи проекту.  

Матеріали з досвіду роботи педагогів в експерименті «Школа розвитку: 

вчора, сьогодні, завтра» були представлені на міській педагогічній виставці 

«Сучасна освіта Житомира-2020», за результатами якої відзначені Дипломом І 

ст., а також на Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ) 

та міжнародній виставці «WorldEdu», де їх відзначено Дипломом МОН та 

НАПН України за значний внесок у розвиток освіти України, як і інші роботи 

вчителів школи Проботюк О.Д., Козел Т.Ю., Дідко І.С., Мельничук Г.О., 



Михайлицької О.С., Кузнєцової О.В., що були рекомендовані до участі у 

вказаних заходах.  

     Вчителі – майстри, які досягли високого рівня особистого професійного 

розвитку, активно поширюють власний досвід серед колег в школьних, міських 

МО, проводять лекційні заняття для вчителів-слухачів курсів підвищення 

кваліфікації при КЗ «ЖОІППО» ЖОР, а саме: вчитель початкових класів 

Климчук О.Л. та вчитель хімії Горощенко А.М. , поділилися своїми 

напрацюваннями, досягненнями та новаторськими ідеями з педагогічною 

спільнотою країни на сторінках часопису «Сучасний педагогічний досвід 

освітян України» 

Кадрове 

забезпечення 

Підводячи підсумок педагогічної характеристики школи, хотілося б 

відмітити, що обличчям держави і будь-якого навчального закладу є його 

вчителі. Всі перемоги, здобутки нація отримує саме завдяки їхній праці. Школа 

є центром культури й освіти, головні постаті якої – Учень і Вчитель. Від їх 

особистісно орієнтованої взаємодії, навіть від того, як учитель увійде до класу, 

розпізнає потребу дитини у пізнанні нового, як заповнить її духовний і 

інтелектуальний світ, залежить майбутнє держави. 

Наведемо деякі аспекти педагогічного портрету нашого закладу: 

Кількість педагогічних працівників (за стажем):  

 До 3 років – 3 

 3-10 років – 12 

 10-20 років – 11 

 Більше 20 років – 35 

По закінченню 2019-2020 навчального року загальна кількість педагогічних 

працівників (без декретчиків та сумісників) –  61 чол. 

Якісний склад  педагогічних працівників  : 

o з кваліфікаційною категорією «Спеціаліст вищої категорії»  - 31 чол. (52 %); 

o з кваліфікаційною категорією «Спеціаліст І-ї категорії»  - 9 чол. (13 %); 

o з кваліфікаційною категорією «Спеціаліст ІІ-ї категорії»  - 10 чол. (16 %); 

o з кваліфікаційною категорією «Спеціаліст»  - 11 чол. (19 %); 

o із званням «Учитель-методист» - 14 чол. (19 %); 

o із званням «Старший учитель» - 10 чол. (13 %). 

 

Обличчя нашого педагогічного колективу на початок нового навчального 

року дає впевненість у тому, що освітній процес буде цілком спрямований на 

виконання завдань, які ставить держава перед освітою в цілому та закладами 

загальної середньої освіти  зокрема. 

  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП 

 

 

 

 

 

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Минулий рік приніс нові виклики, 

забезпечення особистої протиінфекційної безпеки Силами адміністрації, 

педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів 

приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-

гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи 

проведено ремонти  навчальних кабінетів, коридорів, підготовлено 13 

вогнегасників. Навчальні кабінети набувають сучасного дизайну (кабінет 

обслуговуючої праці, фізики, «Світлиця», класи початкової школи), 



 

 

проводиться оновлення підлоги, заміна дверей, меблів. В рамках державної 

програми Нова українська школа відбувається обладнання класів початкової 

школи мультимедійними комплексами, міні-друкарнями, дидактичними 

матеріалами. Практично до всіх кабінетів підведена мережа Інтернет, 

встановлені веб-камери на стаціонарних ПК для забезпечення роботи вчителів 

в дистанційному режимі.  

За бюджетні кошти покращена технічна база навчального закладу, оновлені 

інженерні  системи . 

Підсумки 

діяльності 

школи за 

минулий 

навчальний 

рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання, що 

залишились 

до подальшого 

розв’язання 

 

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне: 

- освітній процес має тенденцію до розвитку; 

- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього 

процесу та підвищення його ефективності; 

- у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, 

колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу 

результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої 

мети; 

- школа підтримує свій позитивний імідж; 

- створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і 

професійних інтересів, здібностей, потреб учнів; 

- значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-

технічна база, інформаційно-методичне забезпечення); 

- методична робота сприяє модернізації змісту освітнього процесу, втіленню 

педагогічних інноваційних технологій; 

- створено сприятливий психолого-педагогічний клімат. 

   Школа успішно подолала виклики сьогодення щодо організації освітнього 

процесу в умовах карантинних обмежень з використанням дистанційних 

технологій.  

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме: 

- підвищення якості освітніх послуг, створення ефективної системи базової 

середньої освіти; 

- створення дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- створення високопрофесійної команди педагогічних працівників, 

стимулювання їх до постійного розвитку, навчання протягом життя; 

- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми; 

- створення цілісної системи моніторингу освітнього процесу; 

- активне використання комп’ютерних методичних комплексів; 

- підвищення результативності ЗНО; 

- оптимізація режиму використання ресурсної бази кабінетів інформатики, 

обсерваторії; 

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів. 

Єдина 

педагогічна 

тема та 

завдання на 

2020/2021 

навчальний 

рік 

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного 

розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та 

суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає 

поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та 

самореалізації кожного учня.  

     Для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній 

педагогічній темі «Реалізація концепції розвитку школи через 

впровадження інноваційних технологій» та єдиній методичній темі 



«Спрямованість освітнього процесу в школі на формування і розвиток 

компетентностей учнів як кінцевого результату навчання» 
Пріоритетними напрямками розвитку освіти ЗОШ №8 м. Житомира на 

2021/2020 навчальний рік є:  

- забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, 

запитів особистості, потреб міста і держави; 

- реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у 

зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової 

загальної середньої освіти; 

- впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття 

та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її 

потреб у самовдосконаленні; 

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками 

результативної самоосвітньої діяльності, в центрі якої проектування та 

організація сучасного уроку; 

- посилення здоров’язбережувального аспекту навчально-виховного процесу 

шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій; 

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; 

активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на 

розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих 

здібностей; 

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з 

метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів; 

- соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання 

обдарованої молоді; 

- стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів 

учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій; 

- активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з 

урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків 

девіантної поведінки; 

- формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності 

й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської 

позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста; 

- сприяння життєвому  і професійному самовизначенню учнів через 

впровадження різних форм  організації профорієнтаційної роботи та 

профільного навчання; 

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи; 

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх 

учасників навчально-виховного процесу; 

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації 

співробітників закладу;  

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам; 

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості; 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу. 

 
 

 

 

 


