
Аналіз роботи школи  

за 2021/2022 навчальний рік  

(за результатами моніторингу та самооцінювання) 

 

Робота ЗОШ № 30 у 2021/2022 навчальному році була спрямована на 

реалізацію положень Конституції України, на виконання Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», постанови Кабінету 

Міністрів від 27 серпня 2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24», постанов Кабінету 

Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року 

№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти», від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової освіти», від 9 серпня 2017 року № 588 «Про внесення змін 

до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 року за № 904/27369 

«Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального 

закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 

23.03.2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти під час карантину», створення умов для забезпечення 

доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних 

освітніх прав і запитів усіх громадян. У 2020/2021 навчальному році 

педагогічний колектив школи працював над реалізацією педагогічної проблеми: 

«Реалізація особистісно орієнтованої системи навчання через формування 

ключових компетентностей учнів на основі використання методів активного 

навчання та виховання», методичної проблеми: «Впровадження у виховний 

процес нового Державного стандарту та формування життєвих компетентностей 

учнів на основі розвитку їх творчих здібностей» 

 

Мережа класів та контингент учнів 

 

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо 

збереження і розвитку шкільної мережі. На початку 2021/2022 навчального року 

у школі було відкрито 41 клас, із них 1 – 4-х – 17 класів, 5 – 9-х – 20 класів, 10 – 

11-х – 4 класи. Мова навчання – українська. Профіль навчання в старшій школі: 

10-ті класи – українська філологія; 11-ті класи – українська філологія. Станом на 

01.09.2021 року кількість учнів становила 1147 осіб. Середня наповнюваність 

учнів у класах складала – 28 осіб. Упродовж року із школи вибуло 17 учнів у 

зв’язку зі зміною місця проживання, прибуло 5 учнів. Кількість учнів на кінець 

навчального року становила – 1135 учнів. Для забезпечення своєчасного й у 

повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, на виконання ст. 53 

Конституції України, ст.ст. 13, 665 Закону України «Про освіту», ст. 37 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про 



охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 

«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», 

керуючись п.п. 3.6. ч.1 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення виконавчого комітету, було організовано роботу щодо 

охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають на території 

обслуговування закладу. Адміністрацією та педагогічним колективом закладу 

було: 

 складено список дітей – майбутніх першокласників на 2021/2022 

навчальний рік; 

 складено та подано до департаменту освіти статистичні звіти за 

затвердженими формами про кількість дітей і підлітків шкільного віку території 

обслуговування школи; 

 складено та подано до департаменту освіти статистичний звіт форми № 

77-РВК 

 

Стан працевлаштування випускників 

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про 

освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та 

працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів, з метою контролю за 

охопленням повною загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного 

віку в закладі була запланована спільна робота з вищими навчальними закладами 

міста І – ІІ рівнів акредитації. Така робота проводилася як з учнями так і з 

батьками: 

 школа забезпечена законодавчими та нормативними документами, 

які передбачають обов’язкову повну загальну середню освіту; 

 під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час 

проводилася профорієнтаційна робота з учнями; 

 удосконалено співпрацю з міським центром зайнятості населення; 

 працювали з випускниками з метою залучення до навчання у вищих 

навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації та подальшим працевлаштуванням; 

 згідно з графіком проведення профорієнтаційних заходів з учнями 8 

– 10 класів у 2021/2022 навчальному році з жовтня по травень взяли участь у 

профорієнтаційних заняттях щодо підвищення престижу професій, необхідних 

на ринку праці в місті; 

 взяли участь у зустрічах з роботодавцями міста. Все це зроблено 

задля того, щоб учні свідомо вибрали майбутню професію, побудували 

професійну кар’єру, вибрали форми та напрями професійного навчання; 

 на виховних годинах учителі, практичні психологи, соціальні 

педагоги вчили дітей вірно обирати та здобувати професію, вміло знаходити 

роботу за професією, розкривали певні правила та прийоми пошуку роботи, 

допомагали уникати помилок, оволодівати навичками правильно 

використовувати джерела, що містять інформацію про навчальні заклади та 

наявність вакансій;  



 психологи та класні керівники обговорювали з батьками на класних 

зборах нюанси роботи з дітьми щодо вибору професій  

Робота, яка була спрямована на всебічне охоплення випускників повною 

загальною середньою освітою, дала свій результат: усі випускники 9-х класів 

отримують повну загальну середню освіту, випускники 11-х класів здобувають 

освіту у закладах вищого рівня відповідно до своїх уподобань. В наявності усі 

документи, що підтверджують подальше навчання та працевлаштування 

випускників. 

 

Робота з кадрами 

 

Упродовж року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами. 

У 2021/2022 навчальному році у школі працювало 90 педагогічних працівників, 

у тому числі 1 директор, 4 заступники з навчально-виховної роботи, 2 педагоги-

організатори, 2 практичних психологи, 2 соціальних педагоги, логопед, 

дефектолог. 

100 % вчителів мають вищу освіту. У школі упродовж 2021/2022 

навчального року працювало: вчителів-пенсіонерів – 26 осіб; педагогічних 

працівників, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 

нею віку, встановленого чинним законодавством – 3 особи. В школі проводилась 

системна робота по забезпеченню освітнього процесу кваліфікованими кадрами. 

У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань: 

 100%-го забезпечення школи педагогічними кадрами відповідно до 

фаху; 

 працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу; 

 працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів; 

 знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної 

роботи педагогів. 

 

Упровадження мовного законодавства 

 

У 2021/2022 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні 

заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу 

української мови як державної. Відповідно до вимог статті 10 Конституції 

України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення 

державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства. Освітній 

процес здійснювався державною мовою. Основними найважливішими 

напрямками діяльності педагогічного колективу закладу освіти були: 

 створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на 

духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих 

громадян; 

 забезпечення умов для постійного перебування школярів під 

впливом духовної культури українського народу з метою розкриття та розвитку 

їх природних здібностей; 

 залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу; 



 створення умов для перебування учнів під безпосереднім 

формуючим впливом україномовного середовища; 

 здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами 

народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості; 

 при складанні навчального плану в поточному навчальному році 

були використані додаткові години з варіативної складової на вивчення: 

української мови у 5 – 11 класах; 

 державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни 

інваріантної та варіативної складової навчального плану закладу освіти (окрім 

англійської мови); 

 учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає; 

 всі члени педагогічного колективу школи володіють державною 

мовою на належному рівні та постійно працюють над підвищенням культури 

українського мовлення через систему самоосвітньої роботи; 

 діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з 

державними, громадськими організаціями ведуться виключно державною 

мовою; 

 у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, 

український колорит; 

 в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки; 

постійно діють виставки до Дня народження українських письменників, поетів, 

громадських діячів та учених; 

 з метою національно-патріотичного виховання, усвідомлення своєї 

етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до 

рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси 

ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо. 

В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і 

звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у 

варіативній складовій навчального плану. 

 

Впровадження ІКТ 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», 

Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання 

щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи 

щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в 

Україні (2015) від 23.03.2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», пріоритетними 

напрямками діяльності школи у 2021/2022 навчальному році щодо впровадження 

ІКТ були: 

 впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній 

процес; 

 використання освітніх платформ «Googl classroom», «Всеосвіта», «На 

урок», месенджерів «Viber», «Telegram» під час організації дистанційного 



навчання в умовах карантинних обмежень під час поширення коронавірусної 

інфекції та під час воєнного стану; 

 формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, 

забезпечення їх інформаційних потреб; 

 удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього 

процесу; 

Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних 

технологій – надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що 

передбачає виконання наступних складових: 

 створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними 

інформаційними і комунікаційними технологіями; 

 підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних 

ресурсів Internet; 

 інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; 

 створення умов для широкого впровадження нових інформаційних 

технологій в освітній процес (особливо під час дистанційного навчання) 

Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. 

Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма 

педагогічними працівниками. Тому в 2021/2022 навчальному році слід 

продовжити: 

 навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо 

інструментами дистанційного навчання; 

 забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників 

для використання у освітньому процесі; 

 

Реалізація освітньої програми та навчального плану 

за 2021/2022 навчальний рік 

 

У 2021/2022 навчальному році освітній процес закладу освіти був 

організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої 

програми, навчального плану і річного плану роботи школи. 

Відповідно до річного плану в грудні 2021 року та у травні 2022 року 

адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних 

планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались 

особливості закінчення 2021/2022 навчального року та результати різних видів 

контролю. Навчальний план закладу на 2021/2022 навчальний рік було складено 

на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України «Про 

навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2021/2022 навчальний 

рік», наказу департаменту освіти Житомирської міської ради «Про затвердження 

робочих навчальних планів на 2021/2022 навчальний рік та режим роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів Житомирської територіальної громади»: 

Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години 

на вивчення предметів, на предмети та курси за вибором, спецкурси, 



факультативи. Предмети інваріантної та варіативної складової навчального 

плану викладалися за державними програмами, рекомендованими Міністерством 

освіти і науки України для використання в закладах загальної середньої освіти в 

2020/2021 навчальному році. Під час перевірки виконання навчальних програм 

був проведений моніторинг роботи учителів, перевірено ведення класних 

журналів, оформлені підсумкові звіти. Результати перевірки показали, що 

виконання навчальних програм в 1 – 11-х класах в межах часу, відведеного 

навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів 

практично співпадає (з урахуванням особливостей навчального року)  

Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані повністю. 

Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо: 

 проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт; 

 оцінювання результатів освітньої діяльності учнів. 

 

Забезпеченість підручниками та навчальними програмами 

 

У 2020/2021 навчальному році шкільний компонент був цілком 

забезпечений навчальними програмами та навчальними підручниками, 

рекомендованими до використання в навчально-виховному процесі 

Міністерством освіти і науки України: 1 – 4 класи – 100 %, 5 – 8класи – 100 %, 9 

– 11 класи – 100%. 

Таким чином, учні школи в 2021/2022 навчальному році були повністю 

забезпечені підручниками. В наступному році слід продовжити системну роботу 

по 100%-му забезпеченню учнів підручниками (з урахуванням збільшення 

контингенту учнів).  

 

Впровадження профільного навчання 

 

Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні 

стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. У школі в 

2021/2022 навчальному році було організовано роботу щодо впровадження 

профільного навчання. Діяльність педагогічного колективу в цьому напрямку 

здійснювалась шляхом створення системи спеціалізованої підготовки, 

зорієнтованої на індивідуалізацію навчання. Як передбачено Законом України 

«Про повну загальну середню освіту», відповідно до мети і завдань Державного 

стандарту базової середньої освіти у 10-х та 11-х класах впроваджено профілі 

навчання – суспільно-гуманітарний напрям навчання (українська філологія). 

Більша кількість годин відведена на вивчення української мови та літератури, 

математики. Профіль вибрано з урахуванням побажань учнів та їх батьків.  

Цикл профільних предметів сформований із дотриманням гранично 

допустимого навчального навантаження. 

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, 

сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено 

додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, 

ведення спецкурсів, курсів за вибором. Курси за вибором та факультативи 

викладалися за державними програмами. 



Викладання предмета «Захист України» проводиться у 10-х і 11-х класах за 

рахунок інваріантної складової робочого навчального плану .  

У школі проведено ряд організаційно-методичних та управлінських заходів 

щодо забезпечення профілізації старшої школи, а саме: 

 діагностика створення профільних класів відповідно до анкетування 

учнів; 

 оформлено результати попереднього психолого-педагогічного 

спостереження за схильностями учнів до того чи іншого напрямку; 

 проаналізовано кадровий склад закладу освіти. 

Таким чином, робота з реалізації робочого навчального плану повністю 

завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на 

раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової навчального 

плану з урахуванням профільності у школі. 

 

Про підсумки реалізації основних 

положень Концепції «Нова українська школа» 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Концепції Нової української школи від 14 грудня 2016 року № 988-р, 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року №903-р 

«Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа», Державний стандарт початкової освіти, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 року із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ № 688 від 24.07.2019 року, № 898 від 

30.09.2020 року, наказ МОН України від 13.07.2022 року № 813 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання 

учнів 1 – 4 –х класів закладів загальної середньої освіти» та з метою 

забезпечення практичної реалізації основних положень Концепції «Нова 

українська школа» згідно річного плану роботи школи заступником директора з 

навчально-виховної роботи Андрущенко О.О. з жовтня по квітень 2021/2022 

навчального року проводилося вивчення даного питання. 

Вивчення здійснювалося за такими напрямками: 

 створення нового освітнього простору; 

 дотримання вимог Державного стандарту початкової освіти; 

 ведення ділової документації; 

 висвітлення в класі освітньої діяльності школярів; 

 проведення ранкових зустрічей 

З метою реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» 

в школі було розроблено та затверджено заходи щодо модернізації роботи 

початкової школи: пройдено курси підвищення кваліфікації вчителів початкових 

класів, учителі початкових класів та адміністрація школи пройшли дистанційний 

курс навчання на платформі EDERA, дане питання розглядалось на засіданні 



педагогічної ради школи «Нова українська школа – простір освітніх 

можливостей» 18 квітня 2018 року, для педагогів були проведені майстер – класи 

з метою набуття ними вмінь моделювати уроки з урахуванням ключових засад 

компетентнісного підходу до цілей навчання та пізнавальної мотивації учнів. На 

засіданнях методичної комісії вчителі опрацьовували типові освітні програми 

початкової освіти та Державний стандарт початкової школи та сформували 

освітні програми на навчальний рік, психологічний супровід адаптації до нових 

умов навчання дітей 1 класу. 

З 03.09.2018 року в освітньому закладі учні 4-х перших класів здійснювали 

навчання за програмою Нової української школи. 

Для створення належного освітнього простору за кошти освітньої субвенції 

придбано було меблі, техніку, дидактичний матеріал, змінено дизайн коридору І 

поверху, облаштовано осередок відпочинку для учнів початкових класів. 

Відповідно до наказу МОН України від 13.02.2018 року № 137 «Про 

затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для кабінетів початкової школи» класні кімнати для 

учнів 1 – 4-х класів укомплектовані шкільними меблями: наявні одномісні 

антисколіозні парти, стільці, відкриті шафи для зберігання дидактичного 

матеріалу, шафи для зберігання особистих речей здобувачів освіти. В кожному 

класі створено осередки: 

 осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями, 

дидактичним матеріалом, інтерактивною дошкою, змінні тематичні осередки, в 

яких розміщуються дошки, стенди, фліпчарт; 

 осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для 

рухливих ігор, LEGO; 

 осередок творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та 

стендом для змінної виставки дитячих робіт;  

 класна бібліотека; 

 осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, пуфами, стільцями; 

 осередок вчителя, оснащений столом, стільцем, ноутбуком, фабрикою 

друку. 

Освітній простір в класах для учнів 1 – 4-х класів організовано таким 

чином, що вчитель може спостерігати за діяльністю дітей в усіх сферах. Слід 

відмітити відмінну роботу щодо дизайну кабінету таких вчителів, як Харченко 

Л.М., Борущак О.О., Худякової І.В., Булковської Н.В., Ліщкевич Т.В., Русакової 

Л.О. В кабінетах цих вчителів гарно продумано розташування всіх осередків, які 

сприяють розвитку дитини та мотивації до навчання. Здобувачі освіти володіють 

інформацією про тему тижня, знають призначення осередків, вільно 

спілкуються, працюють в парах, групах. Добре організована робота в парах, 

групах на уроках в таких вчителів: Марчук Н.П.(2 – А клас), Градовської К.І.(3 – 

Б клас), Арцабки С.М.(1 – В клас). 

Для організації освітньої діяльності вчителі проводять ранкові зустрічі. 

Гарно організована така робота в 4 – А класі (класний керівник Харченко Л.М.), 

в 2 – Б класі (класний керівник Худякова І.В.), 3 – А клас (класний керівник 



Борущак О.О.) для роботи на уроках вчителі використовували LEGO 6 цеглинок, 

здобувачі освіти забезпечені підручниками, зошитами. 

Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є 

педагогіка партнерства, яка ґрунтується на тісній співпраці, спілкуванні, 

взаємодії між здобувачем освіти, учителем, батьками. Батьки дітей нашої школи 

тісно співпрацюють з учителями: беруть участь у постійному діалозі, у тому 

числі – під час ранкових зустрічей, батьківських зборів, круглих столів; 

організовують «батьківські зустрічі»; 

Об'єднання зусиль учителів і батьків сприяє особистісному зростанню 

дитини і полегшує засвоєння матеріалу. 

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення в 

закладах загальної середньої освіти навчальних дисциплін, згідно рішення 

педагогічної ради освітній процес в 1 – 4 –х класах здійснюється за типовою 

освітньою програмою під керівництвом О.Я.Савченко. 

Організовуючи освітній процес в 1 – 4- класах, вчителі дотримувались 

рекомендацій, які прописані в наказі МОН «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1 – 4-х класів 

закладів загальної середньої освіти», щодо формувального оцінювання і 

підсумкового оцінювання здобувачів освіти. Формувальне оцінювання вчителі 

спрямовують на з'ясування індивідуальних проблем в опануванні учнями 

програмового матеріалу та запобігання утруднень на подальших етапах 

навчання. Задля цього вчителі здійснювали постійне спостереження за 

динамікою розвитку особистісних якостей учнів, рівня сформованості у них 

певних навчальних дій, що сприяло формуванню впевненості щодо власних 

можливостей та навичок учнів. Результати формувального оцінювання вчителі 

виражають вербальною оцінкою. Об'єктом підсумкового оцінювання є результати 

навчання учнів за рік. Основою для підсумкового оцінювання результатів за рік 

були результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи 

оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані на носіях 

зворотного зв'язку з батьками, спостереження вчителя у процесі формувального 

оцінювання.  

Вчителі забезпечені календарно-тематичним плануванням, методичним 

посібником «Порадник для вчителя». Аналіз ведення шкільної документації 

показав, що записи в класних  журналах 1 – 4-х класів ведуться відповідно до 

наказу МОН України від 07.12. 2018 року № 1362 «Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів 1 класу 

Нової української школи». 

На виконання наказу МОН України від 13.07.2022 року № 813 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання 

учнів 1 – 4-х класів закладів загальної середньої освіти» станом на жовтень 

місяць 2021 року наявні свідоцтва досягнень учнів, в яких зафіксовано 

проміжний звіт. А в кінці навчального року надано розгорнуту характеристику 

результатів навчання учнів, здобутих протягом навчального року. Належним 

чином оформлені особові справи здобувачів освіти. 

 

Підсумки  навчання за  індивідуальною 



формою в школі у 2021-2022 навчальному році 

 

Навчання здобувачів освіти за індивідуальною формою (сімейна 

(домашня) форма та педагогічний патронаж) в школі у 2021-2022 навчальному 

році  забезпечувалось  відповідно до вимог таких законодавчих актів України: 

 статті 3 Закону України «Про освіту»; 

 статті 3, 6 Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

Індивідуальне навчання в школі реалізувалося на виконання вимог 

наступних документів МОН України, а саме: 

 наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 року № 8 

«Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах» у редакції наказу МОН України від 

10.07.2019 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 .08.2019 

року за № 852/33823 

 листа МОН України від 20.08.2019 р. № 1/9-525.  

Питання реалізації права на освіту за індивідуальною формою 

регулюються організаційними наказами департаменту освіти та по школі, 

виданими до початку 2021-2022 навчального року. У 2021-2022 навчальному 

році за індивідуальною формою навчалося 20 здобувачів освіти 1 – 9 класів, а 

саме: сімейна форма – 8 учнів, 12 – педагогічний патронаж. 

Педагогічний патронаж для здобувачів освіти, які за станом здоров’я не 

можуть здобувати освіту за денною формою в школі, організовано на підставі 

підпункту 3 пункту 1 розділу ІV Положення про індивідуальну форму здобуття 

загальної середньої освіти. 

Підставою для організації навчання за формою педагогічного патронажу в 

школі є наступні документи :   

 заява батьків або осіб, які їх замінюють; 

 висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я 

про стан здоров’я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони 

здоров’я України;  

 наказ директора, індивідуальний навчальний план для кожного 

здобувача освіти.  

Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють навчання за 

формою педагогічного патронажу, кількість навчальних годин відповідно до 

кількості навчальних предметів інваріантної складової навчальних планів 

освітньої програми для кожного учня визначалися індивідуальним навчальним 

планом.   

При визначенні кількості годин на навчання за формою педагогічного 

патронажу адміністрація школи протягом року керувалася вимогами 

зазначеними у підпунктах 2, 3 пункту 1 розділу ІV Положення, а саме: 1-4 класи 

– 10 годин на тиждень, 5 - 9 класи – 14 годин на тиждень, на кожного здобувача 

освіти за умови виконання вимог Державного стандарту освіти; 

Відповідно наказів по школі у 2021-2022 навчальному році за формою 

педагогічного патронажу за довідками: ЛКК навчалося 12 учнів. З них: 

1 – 4 класи – 6 учнів, 5 – 9 класи – 6 учнів.  



Для кожного здобувача освіти складено індивідуальний  навчальний  план, 

що визначає послідовність, форму і темп засвоєння освітньої програми з метою 

реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії. Дані навчальні плани 

розробляють педагогічні працівники, практичні психологи та соціальні педагоги 

школи. У розробці індивідуального навчального плану беруть участь батьки 

учня та погоджують його. Індивідуальний навчальний план розробляється на 

основі освітньої програми школи, охоплює базові, вибірково-обов’язкові 

навчальні предмети відповідно до навчального плану освітньої програми, 

обраної для засвоєння здобувачем освіти та затверджується директором. 

Виконання індивідуального навчального плану та результати оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти, які навчаються за формою 

педагогічного патронажу, фіксуються в окремому журналі . 

Вчителі-предметники вчасно і грамотно ведуть усі записи. Теми 

проведених уроків у журналі співпадають з календарно-тематичним 

плануванням учителів та навчальними програмами з предметів. 

Розклад навчальних занять складено заступниками директора Гончаренко 

Н.Я. та Андрущенко О.О. відповідно до педагогічного навантаження вчителів, 

обов’язково погоджено з батьками і враховано їх побажання. 

З метою забезпечення гарантованого Конституцією України права 

громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та на підставі пункту 1 

розділу ІІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої 

освіти, заяв батьків, у яких обов’язково зазначається підстава для 9-ти учнів 

школи організована сімейна (домашня) форма навчання. Для кожного учня був 

розроблений індивідуальний навчальний план на основі освітньої програми 

школи. Здобувачі освіти за сімейною формою проходять підсумкове (семестрове 

та річне) оцінювання. Завдання для підсумкового оцінювання здобувачів освіти 

складали учителі-предметники школи з урахуванням очікуваних результатів 

навчання, встановлених в освітній програмі школи та навчальних програмах з 

окремих предметів, а також індивідуальних особливостей засвоєння освітньої 

програми, визначених індивідуальним навчальним планом кожного учня 

домашнього навчання. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за 

відповідний клас (річне оцінювання) проведено з усіх предметів інваріантної 

частини навчального плану відповідного класу до закінчення навчального року 

відповідно до складених графіків (не рідше ніж 2 рази на рік), у тому числі 

підсумкове (семестрове та річне), а також атестація. Графіки проведення 

консультацій, підсумкового оцінювання та склад комісії по кожному предмету  

був затверджений директором школи, доведений до учня та його батьків. 

Здобувачі освіти, які навчаються за сімейною формою, показали результати 

підсумкового оцінювання та атестації на середньому та достатньому рівнях за 

відповідний клас, а тому рішенням педагогічної ради їх переведено до наступних 

класів (протокол № 15 від 07 червня 2022 року). 

Батьки учнів, які навчаються за сімейною формою, проінформовані, що 

вони особисто несуть відповідальність за здобуття освіти їхніх дітей на рівні не 

нижче визначених стандартів. 



Для запобігання порушення прав дітей та забезпечення виконання 

обов’язків батьків адміністрація школи інформує службу у справах дітей про 

здобувачів освіти, які навчаються за сімейною (домашньою) формою . 

Учні, що знаходяться на індивідуальному навчанні, перебувають під 

постійним контролем соціально-психологічної служби. 

Головним у роботі соціально-психологічної служби школи  з учнями, що 

перебувають на індивідуальному навчанні є вивчення індивідуальних 

особливостей, нахилів, здібностей дітей; забезпечення їх адаптації до нового для 

них ритму навчання, спілкування з однокласниками. 

З метою соціальної адаптації та інтеграції учням, яким організовано 

індивідуальну форму навчання створюється можливість відвідувати позашкільні 

заходи, корекційно-розвиткові заняття, що проводяться з учнями класу. Під час 

дистанційного навчання таких учнів активно залучали до занять «Ресурсної 

психології», на яких вони могли зняти емоційне та тілесне напруження, а також 

актуалізувати власні психологічні ресурси шляхом різних арт-терапевтичних 

практик.  

Кожен учень (за згодою батьків) проходить психолого-діагностичні 

обстеження, результати яких вносяться в «Індивідуальну картку соціально-

психологічного діагностування». На їх основі розробляються індивідуальні 

програми розвитку та корекції дітей, що мають інвалідність. Наприклад, при 

розладі пам’яті – зміст програми ресурсно-підтримуючий; при поведінковій 

дезадаптації у програмі наголос робиться на пізнанні власних психологічних 

особливостей як адаптивного «місточку» до спілкування з іншими 

індивідуумами. Інформація соціально-психологічного діагностування в певних 

межах доноситься класним керівникам, вчителям-предметникам, батькам. При 

відвідуванні батьками школи за їх запитом, психологічна служба разом з 

педагогами проводять годину розвитку: вироблення оптимальних методів 

виховання для здобувача освіти. 

В школі проводиться значна робота з батьками дітей, що знаходяться на 

індивідуальній формі навчання, а саме: 

 «Години розвитку» з усіма учасниками освітнього інклюзивного та 

індивідуального процесу, включаючи батьків, щоб актуалізувати й врахувати 

індивідуальні особливості кожної дитини в освітньому процесі; 

 пропрацьовано рівні підтримки дітей індивідуальної форми освіти з 

усіма учасниками освітнього процесу; 

 надавались індивідуальні психологічні консультації батькам означених 

категорій дітей; 

 психологічні онлайн заняття «Ресурсна психологія» з метою зняття 

тривожності, страху в умовах ковідних карантинів  воєнного стану. 

 дітям індивідуальної форми навчання виокремлюється певний  час 

заняття для поглибленого  припрацювання негативних емоційних станів; 

 проводиться інструктаж по правильному заповненню актів 

відвідування сімей дітей, що навчаються за індивідуальними планами. 

Вище означений зміст роботи сприяє учневі, що знаходиться на 

індивідуальному навчанні, толерантним взаємовідносинам у класному колективі, 



прийняттю його однокласниками у колективні творчі справи, уможливлює його 

комфортне перебування поза уроками у школі.   

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, перехід школи на 

дистанційне навчання, на виконання вимог наказу департаменту освіти № 63 від 

23.03.2022 року «Про організацію освітнього процесу у закладах дошкільної, 

загальної середньої, професійної та позашкільної освіти Житомирської міської 

територіальної громади на час воєнного стану» учнів індивідуальної форми 

здобуття освіти (за формою педагогічного патронажу) було включено до складу 

класів для проведення навчальних занять за дистанційною формою. 

У зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання в школі  зменшилася 

кількість учнів, які навчаються за формою педагогічного патронажу. 

 

Моніторинг організації індивідуального навчання для дітей  

з особливими освітніми потребами за 2009 – 2022 роки 

 

№ 

п/

п 

навчальний 

рік 

всього   1-4 

класи 

5-9 

класи 

10-11 

класи 

довідк

и 

ПМПК 

довідк

и 

ЛКК 

діти- 

інвалід

и 

к-сть 

годин 

1. 2008-2009 22 5 11 6 2 9 11 231 

2. 2009- 2010 21 2 15 4 1 7 13 254 

3. 2010- 2011 26 9 13 4 2 3 21 311 

4.   2011- 2012 30  6 20 4 3 9 18 345 

5. 2012-2013 17 2 10 5 5 12 9 180 

6. 2013-2014 14 5 6 3 9 5 7 153 

7. 2014-2015 13 3 8 2 6 7 5 138 

8. 2015-2016 13 2 9 2 4 9 6 129 

9 2016-2017 16 7 8 1 2 14 5 122 

10 2017-2018 12 5 6 1 1 11 5 91 

11 2018-2019 13 5 7 1 2 11 5 104 

12 2019-2020 16 8 5 3 - 16  198 

13 2020 -2021 18 11 5 2 - 18  212 

14 2021 -2022 12 6 6 0 0 12 6 148 

 

Підсумки інклюзивного навчання  

у 2021/2022 навчальному році 

 

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які 

потребують корекції фізичного розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх 

у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у 2021/2022 н. р. 

інклюзивним навчанням було охоплено 16 осіб школи. 

Згідно річного плану роботи школи протягом навчального року було 

вивчено стан організації інклюзивного навчання. 

При організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами адміністрація закладу керувалася наступними нормативним 

документами: 



1. Закон України «Про загальну середню освіту» (ст.8, 16) 

2. Постанова КМУ від 15 09.2021 року № 957 «Про затвердження 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» 

3. Постанова КМУ від 21.07.2021 року № 765 «Про внесення змін до 

порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» 

4. Постанова КМУ від 27.02.2019 року № 129 «Деякі питання 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з ООП у 2019 р.» 

5. Наказ МОН України від 08.06.2018 року № 609 «Про затвердження 

Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини 

з ООП в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» 

6. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

26.08.2012 року № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального 

супроводу в умовах інклюзивного навчання» 

7. Наказ МОН від 17.04.2019 року № 423 «Про затвердження Типового 

переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з ООП, які 

навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти» 

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 року № 1∕9-2 

«Про сучасні підходи до освітнього процесу учнів з особливими освітніми 

потребами». 

Підставою для організації інклюзивного навчання були наступні 

документи: 

 заява батьків або осіб, які їх замінюють; 

 висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

особи, які потребують корекції фізичного та розумового психічного розвитку; 

 накази навчального закладу, погоджені Департаментом світи 

Житомирської міської ради 

В 2021/2022 навчальному році було організовано інклюзивне навчання для 

шістнадцяти учнів школи. 

Освітній процес у 2021/2022 н. р. у школі розпочався з вивчення кожним 

учителем прогалин у знаннях учнів з урахуванням вивченого навчального 

матеріалу. З огляду на виявлені труднощі, вчителі обирають доцільні форми і 

методи роботи з метою активізації, коригування та закріплення набутих знань, 

умінь і навичок. Відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну 

оцінку розвитку особи та згодою батьків для дітей з особливими освітніми 

потребами розроблено індивідуальну навчальну програму, яка, на основі 

вивчення динаміки розвитку учня, переглядається двічі на рік (за потребою 

частіше) з метою її коригування, враховуючи потенційні можливості учня. 

Індивідуальна навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і 

вмінь, які мають опанувати учні, розробляється за участю батьків дитини та 

затверджується керівником навчального закладу. 

Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складається відповідно 

до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних 



особливостей учнів та гігієнічних вимог. В організації інклюзивного навчання 

важливою є співпраця всіх учасників освітнього процесу, чіткий розподіл ролей і 

обов'язків між вчителем та асистентом вчителя. 

Важливим у навчанні таких дітей є залучення кваліфікованих спеціалістів, 

які надають допомогу вчителю та дітям з особливими потребами у навчанні.  

Асистент вчителя є учасником шкільної команди психолого-педагогічного 

супроводу та виконує функції відповідно до Примірного положення про команду 

супроводу, бере участь в розробці індивідуальної програми розвитку. З дітьми 

постійно працюють асистенти вчителя: Градовська Н.А., Ляшук Т.В., Ходжаєва 

Е.Т., Мацюк Л.М., Іщук О.М., Близнюк Н.Б., Цимбалюк О.В., Шкуринська Л.А., 

Греченюк Л.В., Онищук Н.О., практичні психологи Романенко Є.М., Лінійчук 

О.В., вчитель-логопед Чорна О. В., вчитель дефектолог Сідлецька О.О., 

соцільний педагог Присяжнюк В.Ю. 

Вчитель-логопед Чорна О.В. проводила роботу на виправлення в учнів вад 

звуковимови, формування грамотно-правильного мовлення, збагачення 

словникового запасу, навичок читання і письма, зорової уваги, сприймання, 

дрібної моторики руки. 

Завдання реалізовувалися шляхом виконання корекційних завдань, вправ, 

дидактичних ігор, спрямованих на подальший розвиток і закріплення всіх 

складових усного і писемного мовлення. 

Робота практичних психологів: Романенко Є.М., Лінійчук О.В. була 

спрямована за такими напрямками: розвиток емоційної сфери, створення 

власного емоційного фону, зниження тривожності та скутості, формування віри 

у свої сили і можливості, набуття навичок позитивної вербальної та невербальної 

комунікації, підкріплення позитивного образу "Я", оволодіння навички 

саморегуляції власного емоційного стану та формування навичок розробки 

стратегій дій для досягнення мети. Результативно використовували практичні 

психологи «ресурсну кімнату», яка умовно поділена на 2 зони: "навчальна зона" 

та "ігрова зона". 

Працювали фахівці з учнями індивідуально. Тривалість індивідуального 

корекційно-розвиткового заняття становила 20 – 25 хвилин. 

Такий комплексний підхід, без сумніву, дає хороші результати, а вчителям 

інклюзивних класів можливість краще зрозуміти індивідуальні особливості 

учнів. Віра в дитину, наполегливість, витримка, старанність, готовність до 

систематичної роботи стали запорукою позитивних змін. 

В процесі підготовки до уроків в загальноосвітніх інтегрованих класах 

класні керівники складають план-конспект уроку, в якому інтегрують 

навчальний матеріал загальноосвітніх і спеціальних (корекційних) програм так, 

щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального 

розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який 

доступний для кожного учня. Інформація, одержувана учнем з теми, що 

вивчається, відповідає рекомендованій йому для навчання освітній програмі. 

Закріплення отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному 

дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: 

роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників (добирає 

асистент вчителя). Для пояснення складно сприйманих тем учням з 



особливостями в розвитку В процесі підготовки до уроку в загальноосвітньому 

інтегрованому класі вчителі складають план-конспект уроку, 

в якому інтегрують навчальний матеріал загальноосвітніх і 

спеціальних(корекційних) програм так, щоб на одному уроці діти з різним 

станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом 

тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. 

Інформація, одержувана учнем по темі, що вивчається, відповідає 

рекомендованій йому для навчання освітній програмі. Закріплення отриманих 

знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному 

для кожного учня індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних 

посібників і підручників (добирає асистент вчителя). 

Для пояснення складно сприйманих тем учням з особливостями в розвитку 

пропонуються картки-інструкції з описом покрокових дій учнів. Така побудова 

занять створює умови, при яких всі учні класу залучаються до роботи. Для 

здійснення обліку занять з учнями та виконання індивідуального навчального 

плану та програм асистентами вчителя заведено окремий журнал встановленого 

зразка. Оцінювання учнів згідно з рекомендаціями МОН, критеріями та 

вимогами до знань учнів здійснюється вербально. Практика доводить, що 

корекційна робота стає ефективною лише при позитивній спільній участі 

педагогів і вузьких фахівців в створенні ситуації активного мислення учня, що 

формує системний процес розвиваючого навчання. Саме цим питанням в школі 

приділяється значна увага. 

Асистенти вчителя працюють в тісному контакті з вчителями, батьками, 

постійно ведуть спостереження за змінами у розвитку дитини. Асистенти 

вчителів надають допомогу учням з особливими освітніми потребами, чітко 

дотримуючись вимог посадової інструкції асистента вчителя, затвердженої 

керівником закладу. Вони допомагають в організації освітнього процесу у класах 

з інклюзивним навчанням, сприяють розвитку дітей, поліпшенню їх 

психоемоційного стану, співпрацюють з батьками. 

Навчання учнів в умовах загальноосвітнього класу направлено, перш за 

все, на формування у дітей віри в свої власні сили, у власні можливості, оскільки 

життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається на успіхи в 

його основній праці – навчанні. Доводиться враховувати не лише психологічний 

стан дитини, а й її здоров'я, нерідко – настрій. Важливими стають такі форми: 

заспокоєння дитини, гра, релаксація, гра-руханка, казкотерапія. Нерідко для 

зняття емоційної напруги, перевтоми асистенти вчителя ведуть дітей на 

прогулянку. Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками 

позакласної роботи, яка проводиться з урахуванням психофізичних можливостей 

дитини і спрямована на всебічний розвиток особистості, формування 

позитивного соціально-психологічного статусу. Вони залучаються до 

позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, 

з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я. 

Вся виховна і освітня робота при інклюзивному навчанні проводиться у 

повсякденному житті та на спеціально організованих заняттях. 

Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами 

є його корекційна спрямованість. Для проведення корекційно-розвиткових 



занять в індивідуальному навчальному плані учня передбачено кількість годин, 

що встановлюється з урахуванням рекомендацій ПМПК відповідно до 

особливостей психофізичного розвитку учня. Практичні психологи школи  

Романенко Є.М., Лінійчук О.В. здійснювали психолого-педагогічний супровід 

дітей, які навчаються за інклюзивним навчанням, за основними напрямами: 

корекційно-розвивальна робота, психологічний супровід навчального процесу. 

Робота практичних психологів: Романенко Є.М., Лінійчук О.В. була спрямована 

за такими напрямками: розвиток емоційної сфери, створення власного 

емоційного фону, зниження тривожності та скутості, формування віри у свої 

сили і можливості, набуття навичок позитивної вербальної та невербальної 

комунікації, підкріплення позитивного образу "Я", оволодіння навички 

саморегуляції власного емоційного стану та формування навичок розробки 

стратегій дій для досягнення мети. Результативно використовували практичні 

психологи «ресурсну кімнату», яка умовно поділена на 2 зони: «навчальна зона» 

та «ігрова зона». 

Для проведення корекційо-розвивальних занять в школі обладнана 

ресурсна кімната. На жаль, на це виділено тільки 3 години. Тому в роботі з 

дітьми вибираються найважливіші теми, які можуть дати очікуваний результат. 

Доводиться, в першу чергу, звертати увагу на те, щоб не допускати появи у 

дитини негативних психологічних рис під впливом особливих умов її розвитку, 

затримки не тільки в набутті знань, а й у розвитку особистості. Цьому сприяють 

проведення та застосування спеціальних вправ та дидактичних ігор, 

використання наочних посібників, предметних та сюжетних малюнків. 

Надзвичайно важливою умовою правильної організації занять є ігрова 

форма. Їй відводиться більша частина часу, і з даної проблеми зібрано дуже 

багато різноманітного матеріалу. Наприклад: на логопедичних заняттях, щоб 

привернути увагу дитини на звуковий склад мови використовуються 

логопедичні ігри: «Впізнай за звуком», «Впізнай, кому належить голос», 

«Відгадай, в якому слові допущено помилку», «Підбери малюнки до певного 

звуку». Для розвитку рухливості мовленнєвих органів допомагають 

артикуляційні вправи: лопаточка, галочка, трубочка, годинничок, коники, 

гойдалки. Закріпленню правильної вимови 

сприяють скоромовки, чистомовки, вірші, потішки, загадки, прислів`я, приказки, 

насичені звуками, які вимагають корекції. Аналогічний підхід характерний і при 

проведенні занять з розвитку мовлення, які проводять вчителі. Особлива увага 

приділяється розвитку мовної моторики, слухового сприймання, фонематичного 

слуху, загальної та дрібної моторики, розвитку просторового уявлення, 

логічного мислення, пам'яті, уваги. Допомагають у цьому пальчикові та 

дидактичні ігри «Дерево букв», «Чарівна квітка», «Почуй голосний» та інші. 

Обов`язковим на кожному занятті є фізкультхвилинки, які постійно 

урізноманітнюються Приділяється увага роботі з батьками учнів, які 

перебувають на інклюзивному навчанні: проводяться консультації для батьків, їх 

анкетування, співбесіди. 

Питання щодо організації інклюзивного навчання в 2021/2022 н. р. 

розглядалося на нарадах при директорові. На засіданнях методичної комісії 

вчителів початкових класів, методичної ради обговорювались такі питання: 



«Інклюзивне навчання та його особливості», «Результативність впровадження 

індивідуального та інклюзивного навчання», спільно з представниками ІРЦ № 3 

проводилися засідання круглого столу «Інклюзивна освіта: проблеми та пошуки 

шляхів їх розв’язання». Таким чином, урахування та реалізація нормативно-

правового, науково-методичного забезпечення змісту освітнього процесу, 

використання сучасних підходів до навчання дітей зазначеної категорії, що 

включають цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, співпрацю з 

командою фахівців школи та ІРЦ № 3, забезпечують ефективність навчання 

дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корекційного результату. 

Пропонуються картки-інструкції з описом покрокових дій учнів. Така побудова 

навчальних занять створює умови, при яких всі учні класу залучаються до 

загальнокласної роботи.  

Для здійснення обліку занять з учнями та виконання індивідуального 

навчального плану та програм асистентами вчителя заведено окремий журнал 

встановленого зразка. Оцінювання учнів згідно з рекомендаціями МОН, 

критеріями та вимогами до знань учнів здійснюється вербально. 

Для успішної, результативної роботи з дітьми з ООП адміністрація школи 

тримає на контролі організацію інклюзивного навчання, в школі на належному 

рівні проводиться робота з батьками даної категорії осіб. Це засідання команд 

супроводу (2 – 3 рази на рік), зустрічі за круглим столом спільно із вчителями, 

асистентами, фахівцями та батьками. Завдання класних керівників – забезпечити 

надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами із 

застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів, залучати 

категорію даних дітей до життя класу і школи. 

 

Моніторинг 

навчальних досягнень та якості навченості учнів  

у 2021 – 2022 навчальному році 

 

Перебудова системи освіти зумовлює необхідність модернізації змісту і 

структури діяльності всіх ланок навчальних закладів. Якісна освіта 

розглядається сьогодні як один з індикаторів високої якості життя, інструмент 

соціальної та культурної злагоди й економічного зростання. Єдина можливість 

забезпечити реалізацію цього завдання - це отримання вичерпного знання про 

стан освіти, тобто інформації повної, об’єктивної, точної. Одним із основних 

шляхів отримання такої інформації є організація та проведення моніторингових 

досліджень. Адже моніторинг є спеціальною системою тривалого 

спостереження, котра дозволяє об’єктивно оцінювати якість освіти та глибше 

зрозуміти причини сучасних недоліків практичного застосування цієї системи й 

на підставі цього прогнозувати основні тенденції та динаміку розвитку освітньої 

галузі. З якою метою має здійснюватись моніторинг системи освіти?  

Моніторинг здійснюється з метою:  

 вдосконалення педагогічних засобів;  

 визначення результативності навчання та виховання здобувачів освіти;  



 визначення ефективності використання коштів;  

 планування та прогнозування розвитку освітньої галузі;  

 формування освітньої політики;  

 визначення престижності та конкурентоспроможності національної 

системи освіти;  

 створення певних інформаційних умов для формування цілісних 

уявлень про стан функціонування системи загальної середньої освіти на 

обласному та місцевому рівнях, про те, які якісні та кількісні зміни відбуваються 

в ній під впливом різних факторів;  

 створення сприятливих умов для виявлення, розвитку і підтримки 

здібної та обдарованої молоді, підготовки її до дослідницької, наукової 

діяльності у вищих навчальних закладах;  

 виявлення і підтримка творчих керівників і педагогічних колективів 

навчальних закладів нового покоління, підняття їх престижу, 

конкурентоспроможності;  

 організації взаємодії з вищими навчальними закладами.  

Головне завдання розвитку системи моніторингу в школі – отримання 

об’єктивної інформації про якість надання освітніх послуг, оперативне 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що сприятимуть розвитку 

галузі й усуватимуть недоліки в навчально-виховному процесі. 

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», відповідно до річного плану роботи школи, з метою виявлення тенденції 

щодо покращення чи погіршення успішності учнів школи та вироблення 

відповідних методичних рекомендацій по закінченні навчального року був 

проведений аналіз якості навчальних досягнень учнів 5–11 класів з усіх 

предметів за результатами 2021–2022 навчального року. 

Об'єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання, вміння та 

навички, досвід їх творчої, навчально-виробничої діяльності, емоційно-

ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. Це фіксація успіхів навчально-

пізнавальної діяльності здобувачів освіти, які характеризуються кількісними та 

якісними показниками. 

На початок 2021-2022 навчального року в школі навчалося 1147 учнів. 

Протягом року прибуло – 5 учнів, вибуло – 17 учнів, з них  8 учнів переведено на 

сімейну (домашню) форму навчання – і на кінець року в школі навчалося 1135 

учнів. За формою педагогічного патронажу  навчалося  12 учнів (6 учнів – 1-4 

класи, 5-9 класи – 6 учнів). Це додаткове навантаження – 148 годин. У 

випускних 9-х та 11-х класах навчалося 142 учні, з них в 9-х класах – 92 учні, в 

11-х класах – 50 учнів. 

Підлягали атестації 650 здобувачів освіти 5-11 класів. 485 учнів 1 – 4  

класів НУШ оцінюються вербально. 

З високим рівнем навчальних досягнень закінчили 2021 - 2022 навчальний 

рік 39 учнів, що становить 6% від загальної кількості учнів, що оцінювались,  на 

7-9 балів – 313 учнів (48 %), на 4 – 6 балів – 261 учень (40 %), на 1 – 3 бали в 

школі навчалося 37 учнів і це (6 %) від загальної кількості учнів, які підлягають 

атестації знань. 



Якісний показник–54 % від загальної кількості учнів і окремо, 5-9 класи – 

51 % і 10 -11 класи – 75 %. Найвищий рівень навчальних досягнень показали 

учні: 11- А (88 %), класний керівник Кривов’яза Т.В., 11 - Б (88 %), класний 

керівник Міськова Т.В., 5-В (89%), класний керівник Смирнова М.П., (4-В –

якісний показник 62%, класний керівник Арцабка С.М.), 6-А (90%) класний 

керівник  Діюк В.В., (порівняно з 4-А-70% і 5-м – 84%), 5-А  клас (63%), класний 

керівник Зайко М.А. ( 4-А- 56 % класний керівник Булковська Н.В.), 7-А (72 %), 

класний керівник Гречихо Т.А. 

Порівняно з результатами навчальних досягнень учнів минулого  року і І 

семестру даного навчального року результати значно покращилися. 

ПЯН = (100%*39+64%*313+36%*261+16%*37) : 650 = 52,1 % (48,3% в 

минулому році) 

Найнижчі результати у школі показали учні таких класів: 8-Г - 23%                

(минулий 7-Г – 19%, І семестр – 19 %), класний керівник Сімашко Л.І., 9-Г 

(18%), ( минулий рік 8-Г та І семестр також 18%), класний керівник Шубін А.Г., 

8-А – 18% якісний показник за І семестр, а якісний показник за рік 39 %,класний 

керівник Василенко С.В. 

Порівняння якісного показника по паралелях: 

 

Паралелі Якісний показник 

 2020-2021 н. р. 2021-2022 н. р. 

5-ті класи 52 66 

6-ті класи 45 55 

7-мі класи 31 54 

8-мі класи 30 34 

9-ті класи 39 37 

10-ті класи  59 

11-ті класи 56 88 

По школі 52 54 

 

Порівняння якісного показника по класах за 2018-2019 навчальний рік та 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022   навчальні роки. 

 

клас 
2018-2019  

н. р. 

2019-2020 

н. р. 

2020 -2021 

н. р. 

2021 -

2022 н.р 

Класний 

керівник 

Значно знизився 

8-А 73 53 28 39 Василенко С.В. 

8-Б 65 67 56 50 Лінійчук О.В. 

8-В 43 34 24 24 Гречулевич Ю.В. 

8-Г 43 37 19 23 Сімашко Л.І. 

7-Г 65 56 48 59 Манько О.В. 

покращили 

11-А 59 62 72 88 Кривов’яза Т.В. 

11-Б   40  88 Міськова Т.В. 

 



Аналіз зміни якісного показника за  період з 2015 по 2022 роки 

 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

2021 

2022 

По школі 51 49 46 50 48 44 54 

5-9 класи 45 49 48 48 43 40 51 

10-11 класи  55 53 43 53 52 51 75 

Високий рівень 56 34 31 44 29 28 39 

Початковий рівень 22 26 23 36 51 64 37 

 
Аналіз навчальних досягнень учнів класів з великими змінами  

успішності за останні 6 років: 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

7-А  56% 60% 70% 46% 72 % 

7-Б  63% 57% 72% 38% 54% 

7-Г   65% 81% 48% 59% 

8-А  73% 73% 53% 28% 39% 

8-Г  63% 

(4 кл) 

43% 37% 19% 23% 

8–В   50% 40% 34% 24% 24% 

9–Г  33% 31% 25% 29% 18% 18% 

       

 

Найнижчі результати у школі показали учні таких класів: 8-Г - 23 %                

(минулий 7-Г – 19 %, І семестр – 19 %), класний керівник Сімашко Л.І.;  9-Г – 

18%  ( минулий рік 8-Г та І семестр також 18%), класний керівник Шубін А.Г.;    

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

По школі 5-9 класи 10-11 класи  Високий рівень Початковий рівень 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021



8-А – якісний показник за І семестр 18% , а якісний показник за рік  39 %, 

класний керівник Василенко С.В. 

Моніторинговому дослідженню підлягав і середній бал навчальних 

досягнень, із якого видно, що загальношкільний середній бал становить – 7.7, 

(ПЯН по школі становить – 52,1), середній бал 5 – 9 класів становить 7.3, 10 – 11 

класи – 78.0 балів. 

 Серед класів найвищий середній бал мають : 

 

Клас 2018-

2019 н. р. 

2019-2020  

н. р. 

2020-2021 

н. р. 

2021-2022 

н. р. 

Класний 

керівник 

5-А - - 8.0 8.3 Зайко М.А. 

5-В - - 8.4           9.4 Смирнова М.П. 

6-А 8,4 8,2 8,2 8.8 Діюк В.В. 

6-Б 8.2 8.5 7.8 8.3 Закревська Н.А. 

7-Г 9,4 8,4 7,8 8.1 Манько О.В. 

11-А 8,3 7,8 8,1 8.9 Кривов’яза Т.В. 

Найнижчий середній бал  

9-Г 7,2 5,8 5,4 5.8 Шубін А. Г. 

Середній бал по паралелях: 

Паралелі Середній бал 

 2020-2021 н. р. 2021-2022 н. р. 

5-ті класи 7,4 8.1  (І с.7.8) 

6-ті класи 7,3 7.8 ( І с.7.4) 

7-мі класи 6,6  7.6 ( І с. 6.9) 

8-мі класи 6,3   6.6 ( І с. 6.1) 

9-ті класи 6,8   6.8 ( І с. 6.1) 

10-ті класи 7,3    7.9 ( І с. 7.8) 

11-ті класи 7,2     8.1 ( І с. 7.8) 

По школі 7,0 7.7 ( І с. 7.1) 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

6-А 6-Г 5-А 7-А 7-Б 10-А 6-Б 11-А 9-Б 9-Г 8-Г 

2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2010-2021 н.р. 



 Проаналізувавши результативність успішності учнів за 2 роки (5 останніх 

років) маємо ось таку картину. Успішність по класах значно покращилася. Це 

видно і по кількісних і якісних показниках у порівнянні з минулими роками. 

 

Методична робота  

 

Методична робота в Житомирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 30 у 2021 – 2022 н. р. проводилася згідно з Положенням про методичну 

роботу педагогічних працівників України, відповідно до Конституції України, 

закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», про 

дошкільну та позашкільну освіту, Національною доктриною розвитку освіти і 

науки України, Національною державною програмою «Освіта» («Україна ХХІ 

століття»), відповідно до плану роботи методичного кабінету департаменту 

освіти та виконанням запланованих заходів, визначених у річному плані школи. 

Вона передбачала цілісну систему підвищення науково-теоретичного і 

загальнокультурного рівнів, психолого-педагогічної підготовки, яка сприяла 

зростанню професійної майстерності вчителя. 

Циклограма методичної роботи з педагогічними працівниками 

спрямовувалася через різні форми й методи на реалізацію науково-методичної 

проблеми «Підвищення професіоналізму педагога, ключових компетентностей 

учнів і батьків – основа ефективності навчально-виховного процесу».  

Відповідала за методичну роботу в школі Сидорук Н.В., заступник 

директора з НВР. 

Згідно складеного плану роботи на 2021 – 2022 н. р. працювали методичні 

комісії гуманітарного циклу, природничо-математичного, художньо-

естетичного, початкових класів і вихователів ГПД, класних керівників.  

Голови МК: Мушинська О.В., Шаповал Н.І., Панченко А.О., Баскіна В.Я., 

Степаненко О.В., Харченко В.С., Пирожкова Т.В., Топольницька Н.А., 

Мельниченко Т.В. 

Тематика шкільних МК підпорядкована методичній проблемі закладу. Ця 

система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-
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Основной 
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Основной 
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Основной 
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класи 

5-ті 
класи 

6-ті 
класи 

7-мі 
класи 

8-мі 
класи 

9-ті 
класи 

10-ті 
класи 

11-ті 
класи 

По 
школі 

Середній бал 



педагогічні, роботу з учнями та їхніми батьками, стимулювання педагогів та 

учнів до самовдосконалення та самореалізації. 

Методична діяльність була націлена на вивчення й упровадження 

інноваційного підходу до навчання, на розвиток творчої активності вчителя, 

підвищення професійної компетентності, відповідальності, роботу над 

удосконаленням сучасного уроку в умовах дистанційного навчання тощо.  

Педагогами школи проводились семінари для учителів міста, області.  

Педагогічний та учнівський колектив постійно брав активну участь у 

різноманітних конкурсах, олімпіадах міського, обласного, Всеукраїнського 

рівня, де здобував призові місця.  

У грудні 2021 року педагоги школи взяли участь у міській педагогічній 

виставці «Сучасна освіта м. Житомира – 2022». 4 роботи у різних номінаціях 

було направлено на участь у виставці. Педагоги, які взяли участь у І (шкільному) 

етапі і стали учасниками ІІ (міському): Нечипорук Т.А., учитель фізики, 

Багінська О.В., учитель інформатики, Зайко М.А., учитель англійської мови, 

Романенко Є.М., практичний психолог, Градовська К.І., учитель початкових 

класів.  

Результати надійшли у підсумковому наказі по департаменту освіти від 21 

січня 2022 року № 17. 

За підсумками роботи журі конкурсу вчителі школи отримали наступні 

нагороди: 

 Диплом І ступеня за високий професіоналізм і творчу роботу з 

удосконалення освітнього процесу в системі освіти міста Зайко Марина 

Анатоліївна, вчитель англійської мови. Тема роботи: «Інтернет-ресурси як 

інструмент підвищення рівня володіння англійською мовою». 

 Диплом ІІІ ступеня за професіоналізм і творчу роботу з удосконалення 

освітнього процесу в системі освіти міста Нечипорук Тетяна Анатоліївна, 

вчитель фізики, Багінська Ольга Вадимівна, вчитель фізики та інформатики. 

Тема роботи: «Застосування та реалізація онлайн-сервісів на уроках фізики. 

Комікс «Механічний рух» (практикум). 

 Диплом ІІІ ступеня за професіоналізм і творчу роботу з удосконалення 

освітнього процесу в системі освіти міста Романенко Євгенія Михайлівна, 

практичний психолог. Тема роботи: «Хто вони: покоління Z?». 

 Диплом ІІІ ступеня за професіоналізм і творчу роботу з удосконалення 

освітнього процесу в системі освіти міста Градовська К.І., вчитель початкових 

класів. Тема роботи: «Організація групової діяльності у початковій школі». 

Вихованці учителя фізики та математики, керівника гуртка Шубіна А.Г. є 

постійними учасниками міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів (див. звіт).  

Щорічно обдаровані учні беруть участь у шкільній, міській, обласній 

олімпіаді, де стають переможцями. За підсумками шкільного етапу – 24 

переможця, міського – 9, обласного – 5.  

Учителі, які підготували переможців міського та обласного рівня: 

Мушинська О.В., Міськова Т.В., Кривов’яза Т.В., Степаненко О.В., Пирожкова 



Т.В., Поміркована О.О., Федоренко А.О., Васильєва Р.Ю., Андрєєва І.В.,   

Романенко Є.М. 

5 призових місць отримали учні на міському етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка. 

Учителі: Васько Г.А., Зарицька Г.К., Резцова Л.А., Сімашко Л.І. 

4 призових місця маємо на міському етапі міжнародного конкурсу з 

української мови імені П.Яцика. Учителі: Мушинська О.В., Васько Г.А., 

Сімашко Л.І. 

4 учнів взяли участь у І та ІІ етапі всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН.  

Переможців МАН підготували педагоги: Федоренко А.О., Романенко Є.М., 

Шубін А.Г. 

Щорічно призові місця є у міських конкурсах на історичну тематику. 

Учитель: Топольницька Н.А.  

Безумовним лідером по кількості призових місць на всеукраїнському та 

міжнародному рівні є керівник гуртка, учитель фізики та математики Шубін А.Г. 

разом зі своїми вихованцями. Найвищим досягненням є Бронзова медаль учениці 

8 – Б класу Лукашенко Анастасії на Міжнародному конкурсі «E-NNOVATE 

2022».  Польща. Учителі-наставники: Шубін А.Г., Зайко М.А. 

2 призових місця принесли учні на Всеукраїнському етапі науково-

дослідницьких робіт МАН України під керівництвом Федоренко А.О. 

Дипломом І ступеня уже третій рік поспіль нагороджена школа за 

результативну та масову участь у заочному інтелектуальному конкурсі «Мирний 

космос». Керівники: Федоренко А.О., Єрохіна В.П., Шубін А.Г., Романенко Є.М.  

Переможцями конкурсів декоративно-прикладного мистецтва є вихованці 

Баскіної В.Я. та Закревської Н.А. 

Мають призерів в інших міських та обласних конкурсах учителі: 

Федоренко А.О., Міськова Т.В., Нечипорук В.П., Коберник Ю.М., Шатківський 

В.М., Смирнова М.П., Градовська К.І., Худякова І.В. та ін. 

Загалом 150 призових місць принесли учні школи під керівництвом 

вчителів (див. звіт). 

Варто відзначити сумлінну роботу вчителів початкової школи, які 

працюють в умовах НУШ.  

Якісно працювали педагоги в шкільному таборі «Барвінок» на чолі з 

керівником табору Русаковою Л.О., створили комфортні умови для 

оздоровлення і відпочинку дітей в пришкільному таборі. 

Протягом року максимально використовувалися технології дистанційного 

навчання.  

Надавалися додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові 

послуги для осіб з особливими освітніми потребами. Технології дистанційного 

навчання дозволили продовжити освітній процес під час карантину та в умовах 

воєнного стану.    

Враховувалися інтереси учнів під час дистанційного навчання: 

 організація освітнього процесу забезпечувала регулярну та змістовну 

взаємодію вчителів з учнями; 



 під час дистанційного навчання створювалися умови для забезпечення 

повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов’язковим урахуванням 

індивідуальної програми розвитку; 

 відстежувалися результати навчання учнів, а також за потреби 

надавалася їм підтримка в освітньому процесі; 

 для учнів, які не могли взяти участь у синхронному режимі взаємодії з 

поважних причин, заклад забезпечив використання інших засобів комунікації, 

доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо; 

 організація освітнього процесу обов’язково здійснювалася з 

дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних 

правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та 

постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами 

навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо.  

Організація дистанційного навчання здійснювалася у межах робочого часу 

педагогічних працівників.  

Важливим стимулом у заохоченні вчителів до пожвавлення методичної 

роботи, підвищення творчої активності педагогічних працівників є чергова та 

позачергова атестація.  

Відповідно до графіка про проходження чергової атестації у 2021 – 2022 н. 

р. 16 педагогічних працівників пройшли чергову атестацію (2 підтверджено 12 

тарифний розряд). Підтверджено вищу кваліфікаційну категорію – 14, 

підтверджено педагогічне звання «учитель-методист» – 4, підтверджено 

педагогічне звання «практичний психолог-методист» – 1, підтверджено 

педагогічне звання «старший учитель» – 5, присвоєно педагогічне звання 

«учитель-методист» – 1, присвоєно педагогічне звання «старший учитель» – 1,  

Планово охоплені учителі школи курсовою перепідготовкою при ОІППО 

та ЖДУ ім. Івана Франка.  

Педагогічний колектив розв’язував питання розвиваючого навчання через 

всебічний розвиток дитини, використовуючи традиційні і нетрадиційні методи 

роботи з обдарованими та здібними дітьми. 

 

Організація харчування учнів 

 

Харчування учнів школи у 2021/2022 навчальному році забезпечувалось на 

базі шкільної їдальні. Організація харчування учнів закладу була спрямована на 

створення умов для підтримки та збереження здоров’я школярів, профілактику 

захворювань, пов’язаних із порушенням режиму прийому їжі. У режимі школи 

велике значення надавалося організації раціонального, збалансованого 

харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів. У 2021 році був здійснений 

капітальний ремонт їдальні та харчоблоку, проведена повна заміна 

технологічного обладнання, створений затишний та сучасний інтер’єр обідньої 

зали, що дозволило розширити сферу послуг для учнів і учителів; удосконалити 

та урізноманітнити раціон харчування; забезпечити виховання культури 

прийому їжі; забезпечити пропаганду здорового способу життя. Основними 

принципами організації харчування в закладі були: адекватна енергетична 



цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей; збалансованість та 

різноманітність раціону (меню на 4 тижні, окремо для учнів початкової, 

середньої та старшої школи); адекватна технологічна та кулінарна обробка 

продуктів та страв, що забезпечує їх смакові якості та збереження вихідної 

харчової цінності; забезпечення санітарно-гігієнічних норм, у тому числі 

дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, 

їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв. З метою 

поліпшення роботи щодо організації харчування учнів протягом року 

здійснювався контроль за організацією та якістю надання послуг з харчування 

учнів; проводився моніторинг харчування учнів школи.. 

Відповідальною за організацію харчування учнів є заступник директора з НВР 

Андрущенко О.О. Протягом навчального року постійний контроль за 

організацією харчування здійснювала комісія контролю за організацією 

харчування. До складу комісії входять директор школи, медична сестра, 

заступники директора з навчально-виховної роботи та з господарської роботи. 

Комісія з громадського контролю за якістю харчування здійснювала такі види 

контролю: контроль за організацією повноцінного збалансованого харчування, 

виконанням меню відповідно до рецептури страв; контроль за роботою 

шкільного буфету, дотриманням його асортименту, дотриманням питного 

режиму, санітарно-гігієнічних вимого тощо.  

Гарячим харчуванням було охоплено: 

 учнів 1 – 4 класів у кількості 317 дітей: 

 учнів з числа дітей-сиріт 11, 

 дітей, батьки яких є учасниками АТО – 68, 

 внутрішньо переміщених осіб – 11, 

 Дітей, що знаходяться на інклюзивному навчанні 18. 

Всі документи щодо організації харчування учнів оформлюються згідно 

чинного законодавства.  

 

Медичне обслуговування, моніторинг стану здоров’я учнів та 

формування здорового способу життя 

 

В школі створені оптимальні умови для медичного обслуговування учнів 

школи. Є добре обладнаний медичний кабінет. Медичне обслуговування учнів 

здійснює медична сестра. Протягом 2021 року для потреб медичного кабінету 

було закуплено необхідні для першої медичної допомоги ліки, проведено ремонт 

та дообладнання медичного кабінету школи. Щорічно учні 2 – 11-х класів школи 

проходять поглиблений профілактичний медичний огляд. Цей огляд 

забезпечують лікарі міських поліклінік. За результатами медогляду складені 

групи здоров’я. Результати медичного огляду учнів доводяться до відома батьків 

та враховуються при проведенні уроків фізичної культури, трудового навчання, 

Захисту України. На кожний клас складено листи здоров’я. Протягом 

навчального року проводилась санітарно-профілактична робота. При організації 

роботи з медичного обслуговування учнів у 2022/2023 навчальному році 

необхідно звернути більше уваги на: 



 медичний контроль за проведенням уроків фізичної культури, особливо 

на дітей з вадами в здоров’ї; 

 виділяти більше коштів на покращення матеріальної бази медичного 

кабінету та закупівлі ліків і медичних матеріалів. 

 

Соціальний захист учнів та робота з дітьми пільгових категорій 

 

Упродовж 2021/2022 навчального року робота школи щодо соціального 

захисту дітей пільгових категорій була спрямована на дотримання Конвенції 

ООН «Про права дитини», виконання законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування», указів Президента України від 

12.01.2018 року № 5 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа». Робота з цього 

напрямку проводилась відповідно до річного плану роботи школи, плану роботи 

шкільної психологічної служби. Соціальними педагогами школи постійно 

здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились без 

батьківського піклування, та інших дітей, соціально вразливих категорій. 

Створено банк даних дітей пільгових категорій, що постійно оновлюється.  

Протягом року надавались консультації батькам, вчителям та учням 

пільгових категорій. При організації заходів поза межами школи перевага 

надавалась дітям пільгового контингенту. Здійснювався контроль за змінами в 

соціальному статусі дітей, зміни фіксувалися в соціальних паспортах класних 

колективів та в єдиному соціальному паспорті освітнього закладу. Виконуючи 

основні завдання психологічної служби, проводилась робота по сприянню 

повноцінному особистісному розвитку дітей з урахування їх вікових 

індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів.  

При підготовці до нового навчального року та осінньо-зимового періоду 

була надана адресна допомога 13-ти учням школи. 

 

Охорона праці 

 

Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно 

із Законом України «Про охорону праці» та Положенням про організацію роботи 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти (26.12.2017 року № 1669). Стан роботи з охорони 

праці, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі знаходиться під 

щоденним контролем адміністрації школи. На початок 2021/2022 навчального 

року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних 

занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл на 

експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи. 

Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком 

питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності в наявності. Інструкції 

складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці. 

Наказами по школі призначено відповідальних за організацію роботи з питань 



охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в 

позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за 

електрогосподарство й пожежну безпеку в школі тощо. У школі є необхідні 

журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників 

й учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці 

для працівників школи. Організація роботи з охорони праці контролюється 

адміністрацією школи. Вона включає: 

 постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань 

педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил 

охорони праці працівниками освіти»;  

 контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони 

праці з усіма категоріями працівників школи та учнями;  

 систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; 

 контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки 

безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на 

використання спортивного залу, майданчиків, майстерень і контроль за її 

діяльністю;  

 контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про 

охорону праці».  

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, 

учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі 

передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком 

лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції 

та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. Закуплені вогнегасники, які  

розташовані в доступних місцях по школі. Питання безпеки життєдіяльності 

учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, 

інструктивно-методичних нарадах. Формування навичок безпечної поведінки, 

збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З 

цією метою в школі з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, 

проводяться місячники безпеки руху. Успішним є поєднання роботи з охорони 

життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних 

ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи.  

 

Фінансово-господарська діяльність 

 

Планово-господарська діяльність школи у 2021/2022 навчальному році була 

спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання та 

виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази школи, 

осучаснення інтер’єру шкільних приміщень. Достатньо уваги було приділено 

питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню фінансових 

ресурсів. 

Поточні ремонти, що проводилися 

у закладі в 2021 – 2022 навчальному році: 

 

1. Поточний ремонт теплових мереж в приміщенні господарської споруди. 



2. Поточний ремонт санвузла (ІІ поверх). 

3. Поточний ремонт споруд цивільного захисту: 

 Заміна дверних блоків, вікон 

 Встановлення санвузлів в підвальному приміщенні (тир) 

 Поточний ремонт частини цокольного поверху, встановлення санвузлів 

 Встановлення грат на вікна 

 Проведення аварійного освітлення, Інтернету 

 

Інформація щодо споруди цивільного захисту (тимчасового укриття) у 

закладі освіти 

Тип (підвальне 

приміщення, погріб, 

овочесховище, 

окремо 

розташоване, 

укриття) 

Площа, що 

задіяна  

під укриття, м
2 

Об’єм, м
3 

Кількість осіб, що 

може вмістити 

тимчасове 

укриття 

Цокольний поверх 

школи 

211,2  633,6 200 

Підвальне 

приміщення (тир) 

158,3 380 50 

 

 

К-сть 

замінених 

унітазів 

К-сть 

замінених 

умивальників 

К-сть замінених 

кранів змішувачів 
електрорушн

иків 

5 4 6 2 1 

 

 

Роботи, що проведені 

у медкабінеті під час 

підготовки закладу до 

нового навчального 

року 

Що було придбано з 

обладнання у 

медкабінет при 

підготовці до 2022-2023 

н.р. 

Потреба в обладнанні 

медичного кабінету 

косметичний ремонт Пульсоксиметр, бойлер умивальник 

 

Інформація про допомогу, 

надану Збройним Силам України 

в період з лютого 2022 року по вересень 

2022 року колективом закладу: 



 

1. Маскувальні сітки (плетіння основи і закріплення маскувальних стрічок) 

– 103 шт., які були передані підрозділам ЗСУ. 

2. Пошито балаклав – 97 шт. 

3. Зв’язано 15 пар  шкарпеток 42 розміру. 

4. Зібрано і передано:  

 комплект хімзахисту – 1 шт. 

 спальні мішки – 18 шт. 

 тушонка – 168 банок по 0,5 л 

 згущене молоко – 83 банки по 0,5 л  

 800 шт. банок по 0,5 л для приготування консервації 

 ліки, турнікети, засоби для кровоспинення, посуд, шкарпетки, засоби 

особистої гігієни, одноразові серветки, одноразовий посуд, хомути нейлонові,  

кава, чай, вода, цукор 

 засоби особистого захисту (бронежилети) 

5. Приймали активну участь у зборі коштів на авто для ЗСУ, придбання 

спальників, наметів, карематів, рюкзаків, телефонів, СІМ-карт, акумуляторів, 

зарядних пристроїв. 

6. Збирали та перераховували кошти на лікування та реабілітацію 

поранених бійців – випускників школи. 

7. Приготування сніданків для бійців тероборони та доставка їх на 

блокпости. 

8. Збір одягу, постільної білизни, ковдр та всього необхідного для прийому 

евакуйованого населення, облаштування приміщень для прийому евакуйованого 

населення. 

9. Перерахування грошей у ЗОШ № 17 на продукти харчування. 

10. Приготування котлет, зраз та млинців для організації харчування бійців 

тероборони.. 

 

Отримали Подяку від командування в/ч А7088 «За сумлінну працю та 

сприяння обороноздатності ЗСУ у період російської агресії» 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ 

У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Діяльність педагогічного колективу школи у 2022/2023 навчальному році 

направити на вирішення пріоритетних напрямків: 

 Продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції  

України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну освіту», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», постанови 

Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 року № 872 «Про затвердження 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 

14.02.2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 



школа» на період до 2029 року», наказів Міністерства освіти і науки України 

«Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української 

школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», від 21.01.2016 року № 8 «Про 

затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

03.02.2016 № 184/28314, наказу МОН України від 

24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»; листа МОН України від 

26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах 

освіти»; 

 Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку 

мікрорайону школи; 

 Організувати інклюзивне та індивідуальне навчання дітей з особливими 

потребами; 

 Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на 

співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на 

потреби учня); 

 Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, 

необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед ключових 

компетентностей – володіння державною мовою, математична, 

загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та 

інноваційність, економічна компетентність. Випускник школи повинен критично 

та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати проблеми; 

 Створювати умови для формування в учнів громадянської 

відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє 

особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість 

громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої 

громади; 

 Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для 

навчання та виховання учнів (створити безпечне та комфортне освітнє 

середовище); 

 Створити належні умови освітнього процесу в школі, забезпечити 

дотримання вимог адаптивного карантину в умовах поширення корона вірусної 

інфекції COVID-19; 

 Удосконалювати навчально-матеріальної бази школи, впровадження 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, оволодівати і застосовувати 

на практиці інструментарії дистанційного навчання;  

 Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів школи, 

особливо при переході з початкової до базової основної школи.  

 

 


