
Звіт керівника Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 про роботу у 2021/2022 навчальному році 
 

Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, 

основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сьогодні вона 

зазнає суттєвих змін – змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, 

пов’язані із запровадженням компетентнісного підходу до формування змісту 

та організації освітнього процесу. Тому створення високоефективної системи 

якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. 

Колектив школи протягом 2021/2022 навчального року працював над 

втіленням у життя Законів України «Про освіту», «Про повну загальну освіту», 

Державної національної програми «Освіта», «Національної доктрини розвитку 

освіти», Конвенціїї ООН про права дитини. Це були поступальні кроки, які 

логічно і тактично сприяли вирішенню та реалізації пріоритетних питань 

роботи школи. 

У минулому навчальному році в школі працювало 136 педагогічних 

працівників. З них – 30 – мають педагогічне звання «учитель-методист», 24  - 

«старший учитель», 69 мають вищу кваліфікаційну категорію, 11 – першу 

категорію, 17 – другу категорію, 39 – категорію «спеціаліст».  

На початку 2021/2022 навчального року у школі було відкрито 55 класів, із 

них 1-4-х - 27 класів, 5-9-х – 24 класи, 10-11-х – 4 класи. Мова навчання – 

українська. Профіль навчання в старшій школі: 10-А, 11-А класи – 

математичний; 10-Б, 11-Б класи – українська філологія.  

Станом на 05.09.2021 кількість учнів становила 1875 осіб. Середня 

наповнюваність учнів у класах складала – 30 осіб.  

Упродовж року із школи вибуло 25 учнів у зв’язку зі зміною місця 

проживання, прибуло 18 учнів. Кількість учнів на кінець навчального року 

становила - 1868 учнів. 

Реалізація освітньої програми й  навчального плану 

 за 2021/2022 навчальний рік та результати навчальної 

діяльності учнів 
На виконання основних вимог Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», згідно з річним планом роботи 

школи адміністрацією було проведено комплексний аналіз виконання 

навчальних  планів і програм. 

Навчальні плани на 2021/2022 навчальний рік складені за такими освітніми 

програмами: 

1. Для школи І ступеня: 

 Типова освітня програма для 1-2 класів закладів загальної середньої 

освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.10.2019 року № 1272; 

 Типова освітня програма для 3-4 класів закладів загальної середньої 

освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.10.2019 року № 1273; 



 Освітня програма «Світ чекає крилатих»  (науковий керівник А.Д. 

Цимбалару) лист ДСЯО від 22.09.2020 № 01/01-23/1115. 

 

2. Для школи ІІ ступеня (5-9-х класів), розроблену на основі 

Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН 

України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня». 

3. Для школи ІІІ ступеня: 

- 10-11-х класів, розроблену на основі Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408 "Про затвердження 

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня". 

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку 

педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі було введено 

різнопрофільне навчання: профіль української філології, математичний 

профіль. 

У школі працювали класи з українською мовою навчання; німецької мови 

(7-Б, 7-Г, 7-Д, 8-А, Б, Г); польської мови (7-Б, Г, Д, Є, 8-і класи, 9-Д  класи). 

Річний навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану 

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

години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, 

спецкурси, факультативи, індивідуальні години, групові консультації тощо. 

На підставі рішення педагогічної ради школи від 02 червня 2021 року 

протокол № 14, за погодженням з Радою школи від 02 червня 2021 року 

протокол № 5 з урахуванням бажання учнів (на основі проведеного 

анкетування), батьків (витяги з протоколів батьківських зборів та заяви), 

кадрового та навчально-методичного забезпечення за рахунок варіативної 

частини додавалось: 

 додаткові години англійської мови у 7-Б, 7-Г, 7-Д, 7-Є, 8-х, 9-Д класах з 

метою підвищення рівня знань учнів;  

 з метою виховання у дітей толерантного ставлення, розвитку 

духовності в 5-А, 5-В класах виділено додаткові години на групові заняття з 

християнської етики;  

 з метою виховання свідомості та духовності дітей у 5-х, 6-х класах 

вводиться 0,5 години етики «Психологія спілкування»; 

 з метою формування фінансової обізнаності у 8-х класах вводиться 

предмет «Фінансова грамотність» 0,5 години; 

 додаткова година математики у 10-Б та 11-Б класах з метою поглиблення 

знань; 

 додаткові години в 10-А, 10-Б, 11-А та 11-Б класах для вивчення 

англійської мови з метою підвищення рівня знань учнів; 

 додаткові години історії України в 10-Б, 11-А класах з метою підготовки 

до ЗНО; 

 додаткові години біології в 10-А класі з метою підготовки до ЗНО;  



 додаткові години геграфії в 11-А класі з метою підготовки до ЗНО. 

 

Факультативні заняття: 

 українська мова (міжкласні факультативи): 

- «Шкільна риторика» - 5-ті класи; 

- «Лексика української мови» - 5-ті класи; 

- «Цікава орфоргафія» – 7-мі класи; 

 німецька мова для учнів 7-х, 8-х класів; 

 математика для учнів 5-х, 6-х, 7-х класів; 

 логіка для учнів 5-х, 6-х класів;  

 основи комп’ютерної безпеки (міжкласний факультатив); 

 основи візуального програмування (міжкласний факультатив); 

 основи Веб-дизайну (міжкласний факультатив); 

 робототехніка (міжкласний факультатив); 

 історія рідного краю для учнів 7-х класів; 

  географія (міжкласні факультативи); 

  уроки для сталого розвитку для учнів 5-х, 6-х, 7-х, 8-х класів; 

  біологія (міжкласні факультативи); 

  хімія (міжкласні факультативи);  

 робототехніка для учнів 5-х, 7-х класів; 

 польська мова для 5-х, 6-х класів. 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювався 

відповідно до наказів МОН України від 20.02.2002 р. № 128 та від 26.05.2008 р. 

№ 461. На групи ділились учні: 

- 5, 9, 11-х класів для вивчення української мови, а також класи, де двоє і 

більше  учнів інклюзивної форми навчання;  

- 5-9, 11-х класів для вивчення іноземних мов;  

- 5-9-х класів для вивчення трудового навчання;  

- 5-11-х класів для проведення уроків інформатики; 

- 10-11-х класів для проведення уроків  з предмету «Захист України».  

На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та Указу 

Президента України від 09.10.2001 № 941/2001 «Про додаткові заходи щодо 

забезпечення розвитку освіти в Україні» та з метою виховання в учнів 

дбайливого ставлення до свого здоров’я в 5-11-х класах проводилась додаткова 

година занять з фізичної культури та здоров’я (плавання). 

Години  фізичної культури в 1-11-х класах не враховувалися при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

З метою якісної систематичної підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання якості знань учнів в 11-х класах були виділені години на 

проведення індивідуальних занять з української мови, історії України, 

математики, біології та інших базових дисциплін (відповідно до  заяв учнів). 

Перевірка засвідчила, що з усіх навчальних предметів інваріантної 

складової програма виконана повністю, як за кількістю годин та практичним 

мінімумом письмових робіт, так і змістовно. З метою запобігання 

розповсюдженню COVID-19 у школі відповідно до рішень Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

27.10.2021 та  відсутністю повного циклу вакцинування у 100 % працівників 



закладу було організовано навчання за дистанційними технологіями для учнів 

5-11-х класів, яке тривало з 01 до 12 листопада 2021 року; також навчання за 

дистанційними технологіями було організовано з 31 січня по 18 лютого 

відповідно до наказів по школі від 28.01.2022 № 26, від 04.02.2022 № 31, від 

14.02.2022 № 34 у зв’язку зі змінами у показниках захворюваності на  гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CОV-2. 

Уроки відбувалися згідно із затвердженим станом на 1 вересня 2021 року 

розкладом занять; з метою запобігання перевтомі учнів окремі предмети на час 

онлайн-навчання вивчалися в асинхронному режимі. Це такі предмети: 

інформатика, мистецтво, «Захист України», образотворче мистецтво, музичне 

мистецтво, трудове навчання, фізкультура. 

Усі уроки проводились у синхронному режимі на платформі Zoom. 

Важливо, що Zoom можна використовувати як на комп’ютері, так і на планшеті 

чи смартфоні. Учні заздалегідь знали, в який час, день заплановані заняття. У 

платформу вбудована інтерактивна дошка, яку вчителі мали можливість 

демонструвати учням. Крім того, є можливість легко й швидко перемикатися з 

демонстрації екрана на інтерактивну дошку. Окремі вчителі, предмети яких 

викладалися в асинхронному режимі, розміщували інформаційні матеріали з 

предметів на шкільному Google-диску. Для зворотного зв’язку використовували 

класні Viber-групи, електронні пошти.  

Учителі щотижня заповнювали індивідуальні плани роботи на час 

дистанційної роботи, де зазначали проведені уроки, пройдені онлайн-курси, 

вебінари. Адміністрація закладу в будь-який час мала можливість переглянути 

план та побачити роботу вчителя.  

Для оперативного інформування використовувалась створена раніше 

Viber-група педагогічних працівників. Організаційні питання вирішувались на 

онлайн-нарадах, педрадах із застосуванням Zoom чи індивідуальних розмов.  

Основним завданням учителів стало організувати комунікацію з учнями і 

батьками. Для реалізації завдань індивідуальної освітньої траєкторії осіб з 

особливими освітніми потребами вчителі та асистенти вчителя інклюзивних 

класів ще раз проаналізували індивідуальну програму розвитку дитини, 

календарно-тематичне планування, визначили теми для вивчення в 

дистанційному режимі, розробили тематичні завдання в системі онлайн у 

межах встановленого навантаження.  

Учителі мали можливість проводити тестування, контролювати, 

систематизувати, оцінювати діяльність учнів, переглядати результати 

виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання, коментувати й 

організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу. Для 

проведення контрольних робіт використовували сервіси «Всеосвіта», «На 

урок», Google-Classroom, Classtime тощо, які дозволяли збирати відповіді учнів 

і потім проводити автоматичне оцінювання результатів тестування.  

Класні керівники провели: 

 − інструктажі для батьків та учнів щодо організації навчання за 

дистанційними технологіями та надання роз`яснювальної інформації щодо 

виконання завдань дистанційної форми навчання у Viber-групах та google 

classroom, zoom, скайпі тощо. 

 − реєстрацію учнів в онлайн-групах. 



 Дистанційне навчання виявило, що:  

− не всі учні працюють активно на платформах дистанційного навчання. 

Для виправлення цього становища класні керівники, вчителі-предметники в 

телефонному режимі з’ясовували причини, при необхідності надавали 

консультації, шукали нові можливості зворотнього зв’язку з учнями;  

− є проблема відсутності доступу до Інтернету у деяких учнів та контролю 

з боку батьків;  

− є група учнів, яким складно навчатися в таких умовах, і що їм потрібна 

підтримка;  

− у багатьох учнів уміння критично мислити, працювати з будь-якою 

інформацією, навички самоосвіти виявилися несформованими;  

− деякі учні та батьки вирішили, що це карантин, а отже, як канікули;  

− навчання вдома вимагає значно вищого рівня мотивації і 

самодисципліни;  

− є проблема культури комунікації, взаємоповаги і конструктивного 

зворотного зв’язку загалом;  

− є проблема відсутності чи застарілості комп'ютерного обладнання та 

програмного забезпечення в сім’ях та у вчителів;  

− погана якість Інтернету та/або мобільного підключення;  

− відсутність стандартизованої онлайн-платформи для дистанційного 

навчання.  

Результати спілкування з батьками дали можливість стверджувати, що 

частина батьків частково роз’яснювали матеріал та виконували завдання 

спільно з дитиною (в основному це батьки учнів 5-6-х класів); частина батьків 

допомагали із налаштуванням технічних пристроїв для навчання. Є батьки, які 

не розуміють шкільну програму, тому не можуть допомогти дитині із 

виконанням завдань. Найскладніше батькам було допомагати дітям з 

англійською мовою.  

З 28 березня 2022 року і до кінця навчального року освітній процес у 

школі здійснювався також з використанням технологій дистанційного навчання 

у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України. У закладі був 

запроваджений дистанційний режим роботи для педагогів та щоденний 

моніторинг результатів їх роботи. 

Уроки проводилися як в синхронному, так і в асинхронному режимах, а 

саме: 

- у синхронному режимі (через онлайн сервіс ZOOM): українська мова, 

українська література, математика, англійська мова, історія, біологія, 

фізика, хімія, географія, польська мова; 

- в асинхронному режимі (через розміщення текстових та відеоматеріалів на 

шкільному Google-диску): зарубіжна література, основи здоров’я, 

фізкультура, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво, 

трудове навчання, інформатика, «Захист України», громадянська освіта, 

правознавство, німецька мова.  

Виходячи з можливостей закладу, був складений розклад уроків, 

доведено  його до відома учнів, батьків та вчителів шляхом розміщення на сайті 

школи, у спільнотах класів.  Учасники освітнього процесу завжди оперативно 



були інформовані про зміни в розкладі, роботі закладу, окремих педагогів, про 

внесення змін до освітнього процесу вище згаданими засобами комунікації.  

Під час оголошення повітряної тривоги з пріоритетом збереження життя і 

здоров’я учасників освітнього процесу завжди здійснювалися заходи 

цивільного захисту в умовах правового режиму воєнного стану.  

Враховуючи прохання батьків, початок онлайн занять здійснювали у 1-

4-х класах – з 10.00; у 5-11-і класах – з 10.00. Щоденно проводили таку 

кількість онлайн занять: 1-4-і класи – не більше 3 занять, 5-7-і класи –  не 

більше 4 занять, 8-11-і класи – не більше 5 занять. 

Педагогічним колективом 23 березня 2022 року під час онлайн 

педагогічної ради було прийнято рішення про обов’язковий відеозапис онлайн 

– уроків з 28 березня 2022 року та щоденне розміщення посилань на них на 

шкільному Google – диску для того, щоб учні, які не мали можливості вийти на 

конференцію уроку або обрали режим навчання асинхронний, у зручний їм час 

могли самостійно опрацювати відеоматеріал уроку. За таку зручну організацію 

освітнього процесу адміністрація закладу і педагогічний колектив отримали 

чимало подяк від учнів школи і їх батьків. 

У період дистанційного навчання була залучена до психологічної 

підтримки учнів під час навчання за дистанційними технологіями соціально-

психологічна служба школи, у розклад занять були внесені 1 урок на тиждень 

як година спілкування із психологами. Соціальні педагоги Олександр 

Бовсунівський та Анастасія Омельченко проводили щотижня години 

психологічної підтримки для здобувачів освіти з формування конструктивних 

способів вирішення складних життєвих ситуацій та адаптивних копінг 

стратегій, формування позитивної життєвої перспективи та позитивного образу 

майбутнього, активізації процесів самодопомоги, самопізнання, саморегуляції, 

самоконтролю, завжди під час уроків психології демонстрували цікаві змістовні 

презентації та сучасний актуальний відеоматеріал для учнів 5 – 11 класів. 

Психолог школи Лущик  Анна і соціальний педагог Бондар Олена під час годин 

спілкування з учнями початкової школи формували в  учасників  освітнього  

процесу  навички  свідомого, відповідального споживання медіапродукціі, 

сприяли превенції інформаційно-емоційного перевантаження, проводили 

просвітницько-профілактичні заходи з медіаграмотності та цифрової гігієни. 

Також у період з 28 березня по 27 травня 2022 року була забезпечена 

організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами з 

урахуванням рівнів підтримки; учнів, що перебували на педагогічному 

патронажі, включили до складу класів для проведення навчальних занять. 

Учителями школи під час організації освітнього процесу в школі на час 

воєнного стану з використанням технологій дистанційного навчання були 

адаптовані програми з навчальних предметів таким чином, щоб уникнути 

перевантаження учнів, з добором тем, які цікаві та корисні дітям сьогодні.  

Під час перевірки питання виконання навчальних планів і програм було 

встановлено, що всі програми, методичні посібники, якими користуються 

вчителі, є в переліку програм і навчально-методичних посібників, 

рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх 

навчальних закладах з навчанням української мовою у 2021/2022 н.р. та мають 



гриф МОН України. Розбіжностей між кількістю проведених та запланованих у 

календарних планах уроків, складених на виконання державних програм з усіх 

предметів навчального плану, не виявлено.  

З усіх предметів проводилося поточне оцінювання. Вчасно здійснювалось 

тематичне оцінювання. Оцінювання за І семестр здійснювалось на основі 

оцінок, отриманих учнями під час очного навчання, та з урахуванням оцінок, 

отриманих під час навчання за дистанційними технологіями. Зошити, в яких 

виконувались письмові роботи, велися і перевірялися відповідно до 

«Орієнтовних вимог до виконання письмових робіт і перевірки зошитів», крім 

періоду перебування школи на навчанні за дистанційними технологіями. 

Оцінювання за ІІ семестр велося з урахуванням оцінок, отриманих під час 

навчання за дистанційними технологіями та до 24 лютого 2022 року, а також на 

виконання рішення педагогічної ради школи від 24.05.2022 протокол № 19 з 

урахуванням оцінок, отриманих учнями в інших закладах освіти України та 

зарубіжжя.  

Перевірка електронного журналу та зіставлення записів у ньому із 

календарним плануванням вчителів (станом на 01.06.2022 р.) показали, що 

робочі навчальні плани за 2021/2022 н.р. виконано в обсязі 31 тижня, оскільки у 

зв’язку із початком збройної агресії проти України були внесені зміни у 

структуру навчального року, зокрема з 28 лютого по 13 березня 2022 року були 

проведені весняні канікули (наказ по школі від 28.02.2022 № 44), а з 14 по 25 

березня 2022 року освітній процес у школах Житомира був призупинений 

(наказ по школі від 11.03.2022 № 45). 

Треба відзначити, що всі вчителі дотримались кількості годин, визначених 

програмою на кожну тему (відповідно до календарного планування); 

адміністрацією школи для вчасного виконання навчальних планів і програм 

забезпечено якісну заміну уроків за умови відсутності вчителів через об’єктивні 

причини (через хворобу, у зв’язку з проходженням курсів підвищення 

кваліфікації, перебуванням на простої, неможливості виконувати роботу у 

зв’язку з війною і виїздом за кордон  тощо). Питання ведення електронного 

журналу, вимог щодо оформлення тематичного обліку знань учнів постійно 

заслуховувалось на нарадах при директорові, а також на засіданнях методичних 

об’єднань  учителів-предметників.  

З усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану вівся 

тематичний облік знань, який ведеться педагогічними працівниками згідно з 

вимогами. Відповідає вимогам і семестрове, річне оцінювання. Відведена 

спеціальна колонка для виставлення скоригованого балу після семестрових 

оцінок. В електронному журналі ведеться чіткий облік усіх видів діяльності 

учнів, які підлягають оцінюванню. Облік та оцінювання варіативної частини 

робочих навчальних планів здійснюється  за заліковою шкалою («зараховано» 

або «не зараховано»). 

Перевірка журналів факультативних занять засвідчила, що кількість 

фактично проведених факультативних занять відповідає запланованому. 

Факультативні заняття проводилась усіма вчителями школи відповідно до 

чинних програм факультативів, рекомендованих МОН України, згідно із 

розкладом, затвердженим директором школи, до 25 лютого 2022 року. З 28 



березня 2022 року облік факультативних занять не вівся у зв’язку з 

припиненням їх фінансування. 

Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання 

навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням 

особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність 

поточного оцінювання у 1-4-х класах. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

1-4-х класів здійснювалось вербально, учнів 5-11-их  класах – за 12-бальною 

шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальні досягнення учнів 

при вивченні курсів за вибором та при вивченні факультативних курсів – не 

оцінювались. 

У 2021/2022 навчальному році традиційно освітній процес було спрямовано 

на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як 

особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати 

знання в нестандартних ситуаціях. 

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів 

школи з метою запровадження профільного навчання та додаткових годин на 

вивчення окремих предметів. 

За підсумками 2020/2021 навчального року  із 1033 учнів 5-11-х класів, які 

оцінювалися: 

 1033  учні 5-11-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною 

шкалою оцінювання навчальних предметів; 

 усі учні переведені до наступних класів; 

 129 учнів 5-8,10-х класів нагороджені Похвальними листами; 

 23 учні 9-х класів отримали свідоцтво про здобуття базової  середної 

освіти з відзнакою; 

 7 учнів 11-х класів нагороджені золотою медаллю «За високі 

досягнення у навчанні», 1 учениця 11-Б класу срібною медаллю «За  

досягнення у навчанні»,  та отримали свідоцтва про здобуття повної 

загальної середньої освіти  з відзнакою. 

Якісне виконання навчальних планів та програм у середній та старшій 

школі перевірялося шляхом моніторингу результатів навчальної діяльності 

учнів 5-11-х класів, їх навчальних досягнень з базових дисциплін за попередні 

роки. Порівняння відбувалося шляхом виведення середнього балу успішності 

учнів з базових дисциплін. Результати успішності учнів можна подивитися на 

сайті школи разом із діаграмами.  

Підсумовуючи вищевикладене, варто відзначити, що порівняно з минулим 

навчальним роком учні школи підвищили рівень своєї успішності з усіх 

предметів, окрім інформатики, де середній бал учнів залишився без змін, і 

історії України, правознавства, основ здоров’я, де середній бал дещо знизився 

(що показують діаграми). 

Найкращими є показники з таких предметів: фізична культура – 10,8, 

трудове навчання – 10,3, українська література – 10,1, природознавство та 

основи здоров’я – 9,9. 

Найнижчими є показники успішності учнів з таких предметів: алгебра – 

7,4, геометрія – 7,4. Також досить низьким залишається якісний показник з цих 

предметів – 61%, хоча він вищий у порівнянні з результатами І семестру.  



У порівнянні з минулим навчальним роком успішність учнів 5-11-х класів 

зросла. Знизилася кількість учнів з початковим рівнем знань – 15, найбільше їх 

на паралелях 7-х класів – 9.  

У цілому середній бал успішності учнів середньої ланки (5-9 кл.) склав 8,9 

б., старшої школи (10-11 кл.) – 9,7 б. (учні початкової ланки підлягали 

вербальному оцінюванню). 

Аналіз роботи з обдарованими учнями 
До участі в шкільних олімпіадах з навчальних предметів було допущено 

всіх бажаючих учнів  5-11 класів. Загальна кількість учасників І етапу по школі 

становить 375 учнів. 

  Аналіз кількісного складу учасників шкільного туру олімпіади свідчить 

про те, що учні проявили найбільшу зацікавленість олімпіадами з  української 

мови та літератури,  англійської мови, математики, історії. 

У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

повинні були брати участь 35 учнів школи 

Значне зменшення кількості учасників ІІ етапу олімпіад пов’язане з 

карантинними обмеженнями під час пандемії та відмова батьків давати згоду на 

участь їх дітей у масових заходах.   

 Як свідчать результати ІІ (міського) туру Всеукраїнських олімпіад з 

навчальних предметів, учні нашої школи домоглися вагомих успіхів і показали 

ґрунтовні знання програмового матеріалу, вміння логічно мислити та 

орієнтуватись в нестандартних ситуаціях, виконувати завдання проблемно-

творчого характеру та продемонстрували високі досягнення з хімії, 

інформатики (програмування), інформаційних технологій,  математики, історії, 

англійської мови, біології. 

  Шкільна  команда учнів отримала 24 призові місця у ІІ міському етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а саме:   
Результати участі учнів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад  

з навчальних предметів у  2021 – 2022 навчальному році 

№ Назва заходу 

(конкурси, 

турніри, 

фестивалі, 

інтернет- 

олімпіади 

тощо) 

Прізвище, ім'я 

учня 

Клас Результат 

участі 

(місце, 

ступінь, 

диплом, 

учасник 

тощо) 

Прізвище та ініціали 

вчителя, який 

підготував (фах) 

1. Олімпіада з 

історії 

 Плотнікова 

Вікторія 

10-Б Диплом ІІІ 

ступеня 

Шкідченко К.Б., вчитель 

історії 

2. Олімпіада з 

історії 

Хомчук Артем 9 - В Диплом ІІ 

ступеня 

Ксьондзик Т.М., вчитель 

історії 

3. Олімпіада з 

трудового 

навчання 

Левицька Крістіна 

 

8 – Г   Диплом ІІІ 

ступеня 

Шевченко Т. М., вчитель 

трудового навчання 

4. Олімпіада з 

хімії 

Сілєнко Данило 

 

11-А 

 

Диплом І 

ступеня 

Федоренко Я.М., вчитель 

хімії 

5. Олімпіада з 

хімії 

Апалькова Юліана 11-Б 

 

Диплом ІІ 

ступеня  

Федоренко Я.М., вчитель 

хімії 

6. Олімпіада з 

хімії 

Павелеску Іван 9 - Є Диплом ІІ 

ступеня 

Федоренко Я.М., вчитель 

хімії 



7. Олімпіада з 

хімії 

Філінський Ілля 8 – Д Диплом ІІ 

ступеня 

Федоренко Я.М., вчитель 

хімії 

8. Олімпіада з 

хімії 

Іщук Дар'я 10 – А Диплом ІІІ 

ступеня 

Мостіпака Л.О., 

вчитель хімії 

9. Олімпіада з 

інформатики 

(програмуванн

я) 

Вандалович 

В'ячеслав 

 

10 – А   Диплом І 

ступеня  

Левандовська І.Г., 

вчитель інформатики; 

Жуковський С.С., 

керівник гуртка 

10. Олімпіада з 

інформатики 

(програмуванн

я) 

Домський Данило 

 

9 – В  Диплом ІІІ 

ступеня  

Дідківський О.В., 

вчитель інформатики; 

Постова С.А.,  

керівник гуртка 

11. Олімпіада з 

інформатики 

(програмуванн

я) 

Магаз Максим 

 

11 – А  Диплом ІІІ 

ступеня  

Левандовська І.Г., 

вчитель інформатики; 

Жуковський С.С., 

керівник гуртка 

12. Олімпіада з 

інформаційних 

технологій 

Юрковський Кирил 10 – А  Диплом ІІ 

ступеня  

Левандовська І. Г., 

вчитель інформатики, 

Постова С.А.,  

керівник гуртка 

13. Олімпіада з 

інформаційних 

технологій 

Домський Данило 

 

9 – В  Диплом ІІ 

ступеня  

Дідківський О.В., 

вчитель інформатики, 

Постова С.А.,  

керівник гуртка 

14. Олімпіада з 

інформаційних 

технологій 

Демідчук Ілля 8 – Д  Диплом ІІ 

ступеня 

Устименко М.І., вчитель 

інформатики, Постова 

С.А.,  

керівник гуртка 

15. Олімпіада з 

біології 

Сілєнко Данило 11-А Диплом ІІ 

ступеня  

Ташкевич Г.М., вчитель 

біології 

16. Олімпіада з 

біології 

Шапар Вікторія 9 – Д  Диплом ІІ 

ступеня 

Ташкевич Г.М., вчитель 

біології 

17. Олімпіада з 

фізики 

Сергієнко Богдан 9 – Б  Диплом ІІІ 

ступеня 

Руденко С.В., 

вчитель фізики 

18. Олімпіада з 

математики 

Сілєнко Данило 

 

10-А Диплом І 

ступеня 

Прилуцька Е.П., вчитель 

математики 

19. Олімпіада з 

математики 

Шахрай Артем 9 – В  Диплом ІІІ 

ступеня 

Домс С.В., 

вчитель математики 

20. Олімпіада з 

математики 

Гарбарчук Софія 7 – А  Диплом ІІІ 

ступеня 

Ілющенко Т.Ш., вчитель 

математики 

21. Олімпіада з 

польської мови 

Ободзінська Анна 9 – Д  Диплом ІІІ 

ступеня 

Розбіцька -Голуб В.Й., 

вчитель польської мови 

22. Олімпіада з 

англійської 

мови 

Стеблянко Іванна 11 – А  Диплом І 

ступеня 

Зарембицька А.В., 

вчитель англійської мови 

23. Олімпіада з 

української 

мови та л-ри 

Шульга Віталіна 9 – Д  Диплом ІІ 

ступеня 

Левандовська Л.В., 

вчитель української мови 

та л-ри 

24. Олімпіада з 

української 

мови та л-ри 

Левицька Крістіна 8 – Г  Диплом ІІ 

ступеня 

Хімічук Т.В., 

 вчитель української 

мови та л-ри 

Згідно з планом роботи НМЦ департаменту освіти, наказу департаменту 

освіти від 03.12.22 №337,  11 грудня 2021 року була проведена міська олімпіада 



з математики для учнів 5 – 6 класів, у якій взяла участь шкільна команда з трьох 

учнів (призери шкільної відбіркової олімпіади, у якій взяло участь 21 учень 5-6 

класів). 

 
Результати  участі учнів 5- 6 класів у міський олімпіаді з математики: 

1. Олімпіада з 

математики 

Бура Артем 5 – Б  Диплом ІІ 

ступеня 

Мельнійчук Я.М., вчитель 

математики 

2. Олімпіада з 

математики 

Мельничук Таїсія 6 – В  Диплом ІІІ 

ступеня 

Копейчик Л.В.,  

вчитель математики 

Такі  результати наші учні здобули  завдяки наполегливій, кропіткій праці 

педагогів школи. 

За сумлінну працю по підготовці учнів до ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів та досягнуті успіхи у 2021 – 

2022 н.р. великі слова вдячності заслуговують  вчителі:  

- вчитель  хімії Федоренко Я.М.; Мостіпака Л.О. 

- вчитель математики Прилуцька Е.П.; Домс С.В., Ілющенко Т.Ш., Копейчик 

Л.В., Мельнійчук Я.І.; 

- вчителі інформатики Левандовська І.Г., Дідківський О.В.; Устименко М.І.; 

- вчитель історії, правознавства Ксьондзик Т.М., Шкідченко К.Б.,; 

- вчитель польської мови Розбіцька – Голуб В.Й.; 

- вчителі української мови і літератури Хімічук Т.В., Левандовська Л.В.; 

- вчитель англійської мови Зарембіцька А.В.; 

- вчитель біології Ташкевич Г.М.;  

- вчитель трудового навчання Шевченко Т.М.; 

- керівники міжшкільних факультативів Постова С.А., Жуковський С.С. 

5 учнів школи повинні були брати участь у ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів (учень 11 – А класу у трьох 

олімпіадах), але у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України та введенням воєнного стану з 24 лютого 2022 року частина олімпіад 

ІІІ етапу не проведено, а ІV було відмінено. Стали призерами обласного етапу 

два учні, маємо три дипломи призерів. 
Результати 

участі учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад 

з навчальних предметів 2021 – 2022 н.р. 

№ Предмет Прізвище, ім'я 

учня 

Клас Результат 

участі  

Прізвище та 

ініціали вчителя, 

який підготував  

1.  Хімія Сіленко Данило 11-А 

 

Диплом ІІ 

ступеня 

Федоренко Я.М., 

вчитель хімії 

2.  Біологія Сіленко Данило 11-А Диплом ІІ 

ступеня 

Ташкевич Г.М., 

вчитель біології 

3.  Математика Сіленко Данило 11-А участник Прилуцька Е.П., 

вчитель математики 

4.  Інформатика, 

програмування 

Вандалович 

В'ячеслав 

 

10 – А   Диплом ІІІ 

ступеня  

Левандовська І.Г.,  

вч. інформатики; 

Жуковський С.С., 

керівник гуртка 

5.  Інформаційні 

технології 

Домський 

Данило 

 

9 – В  відмінено 

проведення 

Дідківський О.В.,  

вч. інформатики, 

Постова С.А.,  



керівник гуртка 

6.  Англійська 

мова 

Стеблянко 

Іванна 

11 – А  відмінено 

проведення 

Зарембицька А.В.,  

вч. англійської мови 

7.  Історія Хомчук Артем 9 - В відмінено 

проведення 

Ксьондзик Т.М., 

вчитель історії 

Всього: 3 призери 

Одним із результатів навчальної роботи дитини є участь у МАН – 

творчому об’єднанні учнів освітніх етап закладів, яке сприяє виявленню 

здібностей, обдарувань, самовизначенню та самореалізації особистості 

засобами залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в 

різних галузях науки, техніки, культури.  

МАН забезпечує творчий, інтелектуальний, духовний розвиток 

особистості, підготовку до майбутньої професійної та громадської діяльності. 

У школі діє філія науково-дослідницького товариства «Інтелект» 

(керівник заступник директора школи з навчально – виховної роботи 

Левандовська І.Г.).  

У січні  2022 року 2 учня, учень 11 – А класу Ігнатюк Юрій і учениця 10 – 

А класу Іщук Дар’я, брали участь в І (міському) етапі конкурсу-захисту 

науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України,   стали переможцями   

міського та обласного етапів конкурсу – захисту МАН (обидва нагороджено 

дипломами І ступеня) та будуть брати участь у ІІІ (всеукраїнському) етапі цього 

конкурсу (червень 2022 року). Керівником робіт учнів  є Шубіна О.А., керівник 

гуртка ЖМЦНТТУМ, методист цього центру, з яким багато років співпрацює 

наш освітній заклад.  

Треба відзначити систематичну  роботу вчителів школи по підготовці 

учнів до різноманітних інтелектуальних, творчих конкурсів,  фестивалів, а 

саме: 19 учнів школи брали у них участь і посіли призові місця. 

Щорічно велика кількість учнів нашого закладу беруть активну участь у 

різноманітних масових заходах міста, області, країни і отримують за це подяки 

від організаторів. 

Учень 11 А класу Ігнатюк Юрій у жовтні 2021 року нагороджений 

стипендією переможця міського конкурсу "Обдарованість року 2021 року", 

номінація "Дослідник року".  

Уся система роботи з обдарованими дітьми має давати і у нашому 

освітньому закладі щорічно дає позитивні результати. Для того, щоб процвітати 

в дорослому житті, сучасній талановитій людині необхідно бути менеджером 

своїх ідей і вміти просувати їх на ринку послуг.  

А тому головна мета роботи педколективу: забезпечення підтримки 

обдарованих дітей шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, 

духовного і фізичного розвитку;  на сучасному етапі – виховання здорової, 

творчої, компетентної особистості, носія національних цінностей, 

загальнолюдських, наукових філософських надбань, особистості, яка живе в 

гармонії з природою і з собою.   

Аналіз методичної роботи 
 Методична робота в школі у 2021/2022 навчальному році здійснювалася 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Національної доктрини розвитку освіти України.  



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

середню освіту», Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, інших 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України заклад освіти 

створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного 

громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання молоддю 

повної загальної середньої освіти. Заклад освіти здійснював свою діяльність 

відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим 

документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів. 

Головним завданням методичної роботи у закладі було визначено 

науково-методичне забезпечення освітнього процесу, організація 

удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних 

працівників, забезпечення їх професійною інформацією, виявлення та вивчення 

педагогічного досвіду, допомога в розробці та впровадженні інноваційних 

освітніх програм, методик, технологій. 

У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив 

працювати над реалізацією проблемної  теми «Підвищення результативності та 

якості освітнього процесу шляхом реалізації творчого потенціалу вчителя в 

умовах пріоритету розвитку особистості учня» (4 етап). 

У ході роботи над проблемою вирішувалися такі завдання:  

− науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних стандартів;  

− удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, 

підвищення їх психолого-педагогічної компетентності;  

− забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу 

освітнього процесу;  

− підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів роботи;  

− організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів за 

вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у різноманітних 

конкурсах, турнірах, змаганнях;  

− підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки 

педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до організації 

внутрішкільної методичної роботи;  

− мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації 

навчально-виховної роботи, спрямованих на формування життєвих і 

предметних компетнетностей;  

− удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;  

− поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом 

публікацій матеріалів на освітніх сайтах;  

− забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи та створення власних 

інтернет-ресурсів;  

− підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, 

перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;  

− сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення 

самоосвітньої діяльності;  

− робота над удосконаленням сучасного уроку;  

− професійне становлення молодих учителів. 

Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має 

практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними 



підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з 

учителями.  

Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в 

закладі діє методична рада, до складу якої ввійшли адміністрація навчального 

закладу та педагоги – керівники шкільних методичних об’єднань. Протягом 

2021/2022 н.р. проведено 4 засідання, обговорено 14 питань, серед яких питання 

організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. 

Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на удосконалення рівня 

успішності учнів та участь закладу в реалізації Концепції «Нова українська 

школа». На засіданнях методичної ради були розглянуті питання:  

1. Про підсумки методичної роботи у 2020/2021 навчальному році. Основні 

напрямки і завдання методичної роботи на 2021/2022 навчальний рік. 

2. Про організований початок 2021/2022 навчального року 

3. Організація роботи педколективу над реалізацією методичної теми школи у 

2021/2022 навчальному році. 

4. Про затвердження планів роботи методичної ради, методичного кабінету, 

методичних об’єднань вчителів-предметників, творчої групи (лабораторї), груп 

педагогів (методичних студій) на 2021/2022 навчальний рік. 

5. Про ведення шкільної документації вчителя. 

6. Про реалізацію концепції Нової української школи у 1-4-х класах. 

7. Про особливості впровадження інклюзивного навчання у 2021 році. 

8. Про організацію роботи по підвищенню педагогічної майстерності, вивченню 

і узагальненню педагогічного досвіду. 

9. Про проходження атестації педпрацівниками школи у 2021/2022 

навчальному році. 

10. Про організацію роботи МАН. 

11. Про конкурс «Учитель року». 

12. Про організацію і проведення предметних тижнів. 

13. Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

14. Про роботу з обдарованими і здібними дітьми 

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів 

методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка 

спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної 

служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. У 

2021/2022 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися 

питання щодо організації різноманітних форм навчання здобувачів освіти, 

визнавалися результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

обговорювалися результати проведення самоаналізу діяльності закладу за 

напрямками, які вивчалися, теоретичні засади та основні поняття у роботі над 

єдиною науково-методичною проблемою.   Обговорення визначених питань 

дало змогу почути думки вчителів різних кафедр щодо вирішення спільних 

питань, намітити шляхи подолання прогалин, визначити можливості для 

реалізації поставлених завдань. 

   Протягом останніх років школа ефективно працює над упровадженням 

інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного 

підходу, а саме: технологій створення ситуації успіху, критичного мислення, 



інтерактивних технологій, методу проектів. Педагоги вирішували проблеми 

спрямованості освітнього процесу на використання інноваційних технологій, 

розвиток пізнавальної активності учнів, формування компетентностей 

школярів, особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, 

розвиток творчих здібностей, підготовка учнів до ДПА та ЗНО.  

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних 

предметів у школі дало змогу покращити зміст навчання, удосконалити методи 

і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Більшість педагогів 

закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та 

виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної 

техніки. 

Учителі 1-4-х класів якісно та ефективно впроваджували реформу НУШ в 

освітній процес. Слід відзначити активний процес переформатування способів 

підвищення фахової кваліфікації педагогів, що працюють у класах Нової 

української школи. Усі вчителі початкових класів активно пройшли навчання 

на онлайн-курсах на платформі EdEra, відвідували тренінгові навчання, що 

були організовані методичним кабінетом департаменту освіти. Колеги 

активніше, ніж будь-коли, займалися самоосвітою в сенсі нових освітніх 

трендів; проходили онлайн-курси, вебінари, що пропонували українські 

проєкти. Проте вчителі початкових класів не створили власні блоги.  

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення 

професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення 

задоволення індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, 

активізації творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з 

методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні 

форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна 

робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова 

підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної 

літератури та інше.  

Відповідно до наказу по школі «Про підсумки методичної роботи з 

педагогічними кадрами у 2020/2021 навчальному році» у школі сформовано й 

діє шкільне методичне об’єднання класних керівників 5-11 класів (керівник 

Таранець Л.Ф.), 8 предметних методичних об’єднань, 1 творча група, методичні 

студії педагогів, Школа педагогічної майстерності.  

Стрижневу роль у реалізації методичних завдань, розробці та 

запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні 

систематичної групової та індивідуальної форми роботи з педагогічними 

працівниками надано методичним об’єднанням. З метою зростання фахової 

майстерності вчителів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем 

школи, скоординованості дій учителів – предметників затверджені науково-

методичні теми, над якими працювали 8 методичних об’єднань. 
№ з/п  Назва шкільного методоб’єднання Науково-методична тема, над якою 

працює шкільне методоб’єднання 

1 Початкові класи Створення умов для особистісно 

орієнтованого навчання Нової української 

школи як чинника становлення успішної 

особистості в соціумі. 



2 Філологічний напрям  Упровадження прогресивних технологій 

навчання для соціалізації дитини як умови 

самовдосконалення й самореалізації 

вчителя й учня. 

3 Іноземна філологія Створення інноваційної моделі 

формування іншомовних компетентностей 

учнів засобами предмету «іноземна мова» 

через систему європейських цінностей та в 

умовах інформаційного суспільства. 

4 Фізико-математичний напрям  Застосування інноваційних освітніх 

технологій для розвитку творчої 

особистості кожного учня. 

5 Природничий напрям Розвиток критичного мислення з метою 

формування дослідницької компетентності 

засобами інноваційних технологій. 

6 Суспільно-історичний напрям Підвищення результативності освітнього 

процесу та формування предметних 

компетентностей учнів шляхом 

використання сучасних освітніх 

технологій з метою розвитку інноваційної 

особистості. 

7 Художньо-естетичний напрям Створення умов для формування творчої 

особистості та життєвої компетентності 

учнів. 

8 Спортивний напрям Використання інноваційних методів 

роботи на уроках для формування в учнів 

знань з фізичної культури та вміння 

застосовувати їх для збереження й 

зміцнення здоров’я. 

Слід зазначити, що теми, обрані ШМО для опрацювання, є актуальними, 

сформовані у відповідності до основної сучасної педагогічної концепції, 

витікають із загальної проблемної теми школи і є цілісними (тобто кожна тема 

об’єднує як навчальну, так і виховну роботу в межах циклу предметів). 

Індивідуальні теми педагогів споріднені із науково-методичною 

проблемою школи, витікають із проблемної теми ШМО й спрямовані на 

вирішення проблем модернізації освіти в більш вузькому значенні. Предметом 

поглибленого вивчення є й нові педагогічні ідеї, і питання оптимізації 

навчального матеріалу в рамках «Нової української школи», і перспективний 

педагогічний досвід, і інші напрямки в галузі «Освіта», спрямовані на 

створення сприятливого середовища для всіх суб’єктів освітнього процесу. 

Протягом навчального року на базі школи спільно з науково-методичним 

центром департаменту освіти Житомирської міської ради було проведено ряд 

методичних заходів, зокрема, організовано проведення міського конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика, міських олімпіад з екології та хімії. 

Зазначені заходи пройшли на високому організаційному рівні. 

Протягом року плідно працювали творча група вчителів «Джерело 

натхнення» (керівник Попатенко Н.С.) над темою «Впровадження інноваційних 

освітніх технологій у освітній діяльності вчителя та класного керівника» та 

методична студія над темою «Розвиток професійної компетентності педагога 

щодо формування ціннісних орієнтацій особистості» під керівництвом 



Мацкевич С.М., проте робота їх не завершена у зв´язку із початком збройної 

агресії проти нашої країни, тому творчі групи продовжать свою роботу у 

наступному навчальному році. 

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є 

атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, 

Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і 

доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є 

комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів 

педагогічної діяльності вчителів різних фахів.  

У результаті атестації з 27 педагогів, які атестувалися у 2021/2022 

навчальному році,  9 підвищили кваліфікаційну категорію (4 отримали вищу 

кваліфікаційну категорію, 2 – першу, 3 – другу кваліфікаційну категорію), 

одному педагогу присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист», 7 

асистентам учителя встановили 12 тарифний розряд. Педагогічний досвід 

учителів, які атестувались на присвоєння педагогічних звань та встановлення 

вищої кваліфікаційної категорії, був вивчений та узагальнений адміністрацією 

школи та рекомендований для впровадження вчителями школи.  

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  

чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення 

предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-

педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях таметодиках  

щодо організації освітнього процесу.  

Відповідно до річного плану школи  була спланована робота з молодими 

вчителями: інформатики  Каменчук Т.Б., Лободою А.В., Устименко М.І., 

педагогом-організатором Мельниченко О.О., вчителями початкових класів  

Міщук В.Є., Дембіцькою О.Г., Лисою Ю.В.   

Наставниками було розроблено індивідуальний план стажування молодих 

учителів з урахуванням методичної теми, над якою працює школа, складено 

розгорнуту характеристику стажистів і розроблено рекомендації щодо 

подальшого зростання їх професійної майстерності. 

Однією з форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників є 

курсова перепідготовка при Житомирському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти та при Житомирському державному 

університеті ім. І.Франка.  Протягом року адміністрація приділяла велику увагу 

питанню забезпечення активної участі педпрацівників школи у системі 

сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів різного рівня (очних та 

дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно – 

комунікаційних технологій в освітньому процесі; а також питанням 

удосконалення системи самоосвіти вчителів школи в даному напрямку.  

У 2021/2022 навчальному році у закладі працювали 136 педагогічних 

працівників, з них 71 на даний час пройшли 30-годинні курси підвищення 

кваліфікації при ЖОІППО та при ЖДУ ім.І.Франка; 29 педагогів пройшли 6-

годинні курси при ЖДУ ім. Івана Франка на тему «Забезпечення додаткової 

підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами». 

Згідно з наказом ЖОІППО від 13.09.2021 р. № 130-ОД  «Про проведення 

обласної виставки перспективного педагогічного досвіду «Сучасна освіта 

Житомирщини – 2022», наказу департаменту освіти Житомирської міської ради 



від 29.10.2021 р. № 291 «Про проведення міської педагогічної виставки 

«Сучасна освіта Житомира – 2022», листом ЖОІППО від 29.10.2021 № 

03.7/1421 та планом роботи НМЦ, з метою сприяння постійному професійному 

зростанню і розвитку професійної компетентності педагогічних працівників 

міста у визначенні й осмисленому впровадженні пріоритетів розвитку освітньої 

галузі, з урахуванням вимог Державних освітніх стандартів, галузевих Програм, 

що впроваджуються, підтримки і розвитку перспективних надбань, освітніх 

ініціатив педагогів міста, пропаганди кращих здобутків і інноваційних пошуків 

педагогічних працівників, підтримки та розвитку перспективних надбань, 

освітніх ініціатив педагогів міста в грудні 2021 року – січні 2022 року міським 

науково-методичним центром було проведено міську педагогічну виставку 

«Сучасна освіта Житомира - 2022», на яку  було представлено 5 узагальнених 

матеріалів педагогів школи.   

Відповідно до наказу департаменнту освіти Житомирської міської ради 

від 21.01.2022 р. № 17 «Про підсумки міської педагогічної виставки «Сучасна 

освіта Житомира – 2022»:  

 на обласну педагогічну виставку подано  2 матеріали педагогів школи: 

- Шпак Олени Анатоліївни, Зубрицької Юлії Петрівни, вчителів 

англійської мови, на тему «Використання технології QR-кодування на 

уроках англійської мови в НУШ та в позаурочний час» в номінації 

«Практичний посібник»; 

- Глушенко Олени Михайлівни, вчителя географії, на тему 

«Туристично-рекреаційні ресурси Житомирської області. 

Факультативний курс. Навчальна програма для учнів 8-9 класів 

закладів загальної середньої освіти» в номінації «Навчальна 

програма»; 

 Схвалено науково-методичною радою науково-методичного центру 

департаменту освіти Житомирської міської ради досвід роботи 3 

педагогів: 

- Глушенко Олени Михайлівни, вчителя географії, на тему 

«Туристично-рекреаційні ресурси Житомирської області. 

Факультативний курс. Навчальна програма для учнів 8-9 класів 

закладів загальної середньої освіти»; 

- Шпак Олени Анатоліївни, Зубрицької Юлії Петрівни, вчителів 

англійської мови, на тему «Використання технології QR-кодування на 

уроках англійської мови в НУШ та в позаурочний час»; 

 нагороджено дипломами департаменту освіти 8 педагогів: 

- Глушенко Олену Михайлівну, вчителя географії, диломом І ступеня в 

номінації «Навчальна програма»; 

-  Шпак Олену Анатоліївну, Зубрицьку Юлію Петрівну, вчителів 

англійської мови, дипломом І ступеня в номінації «Практичний 

посібник»; 

- Панченко Олену Володимирівну, вчителя англійської мови, дипломом 

ІІ ступеня в номінації «Практичний посібник»; 

- Гришко Ганну Ромуальдівну, вчителя початкових класів, дипломом ІІ 

ступеня в номінації «Практичний посібник»; 



 Вручено подяку департаменту освіти колективу асистентів учителя: 

- Бондар О.А., Бондарчук І.А., Загоруйко О.В., Іщук Т.М., Любашенко 

В.І., Лущик А.М., Ориховській С.А.,  за досвід роботи на тему «Арт-

технології очима дітей з особливими освітніми потребами. Труднощі 

та шляхи їх вирішення». 

Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану 

викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами 

різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу 

викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний 

вид контролю за станом освітнього процесу здійснювався згідно з річним 

планом роботи закладу, відповідно до наказів, зокрема, було вивчно стан 

викладання громадянської освіти та правознавства, хімії, образотворчого 

мистецтва, фізичної культури.  

Питання про результати вивчення стану викладання та рівень навчальних 

досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданнях 

педагогічної ради, обговорювалися на МО  й розроблялися заходи по ліквідації 

виявлених недоліків. Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних 

експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по 

закладу. 

Заплановане вивчення стану викладання предмету «Захист України», 

математики в 1-4-х класах, музичного мистецтва, трудового навчання, 

природознавства в 5-х класах через воєнні дії перенесено на 2022-2023 н.р. 

  Відповідно до річного плану роботи школи у червні 2022 року було 

проведене комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності 

за напрямами: Освітнє середовище в школі; Система оцінювання результатів 

навчання здобувачів освіти; Педагогічна діяльність; Управлінські процеси. 

   Робочими групами відповідно до планів заходів  із 

запровадження  внутрішньої системи забезпечення якості освіти за 

визначеними напрямками  узагальнювалися результати самооцінювання з 

подальшим висвітленням на сайті закладу. Серед методів збору інформації 

були визначені: вивчення документації, спостереження за навчальним заняттям, 

опитування та анкетування всіх учасників освітнього процесу.  Відповідно до 

цього сформований звіт за результатами самооцінювання з пропозиціями про 

удосконалення освітньої діяльності закладу та визначенням рівня освітньої 

діяльності. Школа брала участь в експериментальному тестуванні системи 

електронного самоаналізу діяльності закладу освіти «EvaluEd» за напрямком 

«Управлінські процеси», результати цього експерименту були викоритсані в 

підсумковому звіті за результатами спмооцінювання. 

Отже, аналіз і узагальнення наявних наукових позицій, а також власний 

досвід кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому дають можливість 

розглядати методичну службу, самоосвітню діяльність педагогів як активну, 

саморегульовану, особистісно та професійно значущу пізнавальну діяльність, 

спрямовану на самовдосконалення, саморозвиток і самореалізацію. 

 Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:  

− не укладені творчі портфоліо вчителями – колекції цікавих педагогічних 

знахідок, систематизація досягнень учителя і його учнів;  



− окремі учителі недостатньо працювали з обдарованими учнями, не залучали 

їх до участі в альтернативних олімпіадах, що проводились у місті;  

− педагоги залишаються інертними до участі в конкурсі педагогічної 

майстерності «Учитель року»;  

− керівники методичних об’єднань не розробляють методичні рекомендації 

учителям щодо методичних питань, опрацьованих на засіданнях;  

− педагоги недостатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних виданнях;  

− не завжди засідання методичних об’єднань вчителів є продуктивними, 

цілеспрямованими.  

Аналіз виховної роботи в школі 
Школа XXI століття – це відкрита освітня система, спрямована на 

розвиток, навчання і виховання дитини як успішного суб’єкта особистісного 

життя, відповідального патріота, громадянина і компетентного професіонала. 

Сучасна стратегія спонукає педагогічний колектив нашої школи до активного 

пошуку концепцій, програм, модулів, технологій, які б могли оптимально 

задовольнити потреби і вимоги суспільства щодо виконання школою основної 

місії – забезпечення благополуччя дитини через створення безпечного 

середовища для її фізичного, духовного, морального здоров’я. 

      Наша школа – це: 

- дитиноцентричний заклад освіти, де кожен здобувач освіти розвивається і 

натхненно навчається для життя; 

- сучасний простір, що об’єднує однодумців (здобувачів освіти, батьків, 

учителів) та надихає вдосконалювати себе і світ; 

- місце, де зростають успішні здобувачі освіти – майбутні лідери, 

архітектори позитивних змін з великим українським серцем; 

- територія довіри та можливостей для постійного розвитку здобувачів 

освіти, батьків, учителів; 

- ефективні вчителі-новатори, що володіють сучасними методами 

виховання та втілюють прогресивні ідеї сьогодення. 

При організації виховної роботи адміністрація школи, педагогічний 

колектив керувалися Конституцією України, Конвенцією ООН про права 

дитини, Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про 

інноваційну діяльність», «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу», «Про 

внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної 

освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про протидію торгівлі людьми», 

«Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у 

XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

1939-1945 років», «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)», «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації», Указом Президента «Про Національну стратегію розбудови 

безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», 

http://osvita.ua/legislation/law/8493/
http://osvita.ua/legislation/law/8493/
http://osvita.ua/legislation/law/8493/


Концепцією Нової української школи (2016), Концепцією Державної цільової 

соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2020–2025 роки, 

Стратегією національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, 

Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на період до 2021р.», Концепцією 

формування у підлітків національно-культурної ідентичності у загальноосвітніх 

навчальних закладах (2017), методичними рекомендаціями щодо деяких питань 

організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування у дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок (від 16.07.2021 р. №1/9-362). 

Упродовж 2021/2022 н. р. педагогічний колектив школи працював над 

реалізацією проблемної теми з виховної роботи «Формування інноваційного 

виховного середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації 

компетентнісного підходу», спрямовуючи свою роботу на формування 

громадянина, патріота, інтелектуально – розвиненої, духовно і морально зрілої 

особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним 

впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ. 

Серед основних завдань виховної системи школи – впровадження 

інноваційних технологій у процес формування патріотичних почуттів, 

громадянських та соціальних компетентностей дітей та учнівської молоді; 

організація національної системи виховання у контексті рефлексії 30-річного 

шляху гідності та патріотизму українців; поважне ставлення до державної мови 

та державних символів України, дбайливе ставлення до національних, 

історичних, культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу; 

розвиток в учнів усвідомленої потреби в дотриманні Конституції України та 

законів України, нетерпимість до проявів корупції та хабарництва, 

усвідомленого обов’язку захищати суверенітет і територіальну цілісність 

України; вироблення навичок здорового способу життя, екологічної культури і 

дбайливого ставлення до довкілля; прагнення до взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

формування демократичної культури, толерантного ставлення дітей і молоді до 

культурного плюралізму, цінностей інших народів та національних меншин. 

Для забезпечення успішної реалізації виховних завдань, педагогічний  

колектив школи спрямовував свої зусилля на: реалізацію законодавчо-правових 

документів, положень Концепції «Нова українська школа» щодо модернізації 

освіти, компетентнісного та особистісно орієнтованих підходів до формування 

особистості учня; оновлення виховних технологічних механізмів та здійснення 

системно-функціонального підходу; створення програмно-методичних 

комплексів реалізації завдань щодо підвищення рівня вихованості учнів, їх 

медіаграмотності та медіазахищеності; створення тематичних кейсів, 

портфоліо, інформаційних та діагностичних банків матеріалів; сприяння у 

набутті дітьми патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах 

державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в 

життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними 

інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати 

права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати 

конфлікти відповідно до демократичних принципів. 



Усі компоненти системи виховної роботи підлягають певним цілям і 

забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату 

– певних меж розвитку і моральних якостей особистості. 

Реалізація завдань виховної системи школи відбувається за рахунок 

ефективної співпраці педагогічного колективу, злагодженої роботи класоводів 

та класних керівників. Оскільки основна потреба дитини в убезпеченні і 

захищеності, то архіважливо, щоб усе життя школи було організовано за 

моделлю поваги до прав зростаючої людини. Має бути чітко визначений 

алгоритм здоров’язбережувальної, правозахисної діяльності школи і, зокрема, 

класного керівника. 

У школі діють методичні об’єднання класоводів та класних керівників, 

які очолюють: класоводів–Савицька С.І., класних керівників – Таранець Л.Ф. 

Методичну роботу шкільного методичного об'єднання класоводів та 

класних керівників у 2021/2022 н.р. сконцентровано на вирішенні проблемного 

питання: «Формування і розвиток компетентної, освіченої, духовно багатої, 

свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті шляхом 

ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей». Проведено 4 засідання 

методичного об'єднання класоводів та класних керівників, на яких розглядалися 

питання:  

- особливості організації виховної роботи в умовах пандемії на 2021/2022 

н. р., ознайомлення з нормативно-правовою базою; 

- впровадження НУШ у виховний процес: організація та проведення 

заходів за планом КТС; 

- розвиток креативності молодших школярів у позаурочний час із 

застосуванням здоров'язберігаючих технологій;  

- про стан роботи із запобігання торгівлі людьми, профілактики та протидії 

поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопаління; 

-  національно-патріотичне виховання, формування національної 

свідомості підлітків як соціально-педагогічна проблема; 

- ознайомлення із нормативними та методичними документами щодо 

створення у школі безпечного освітнього середовища, з досвідом 

впровадження концепції «Безпечна і дружня до дитини школа», порядком 

подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у школі, 

порядком реагування на випадки булінгу (цькування) у школі та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) в школі; 

- психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня, сучасні 

шляхи і методи подолання булінгу в учнівському середовищі, протидія 

булінгу в учнівському середовищі, розв’язання конфліктних ситуацій між 

вчителями та підлітками, обговорення розділів Антибулінгової освітньої 

програми «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» ; 

- про взаємодію педагогічного колективу школи щодо попередження, 

профілактики правопорушень, жорстокого поводження та розв'язання 

конфліктних ситуацій серед дітей та учнівської молоді за участю 

представників служби у справах дітей мicької ради, Житомирського 

центру соціальних служб мicької ради, сектору ювенальної превенції 

Житомирського районного управління поліцiї, відділу ювенальної 

превенції ГУНП в Житомирській області; 



-  психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня, 

формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх 

способів розв’язання конфліктів. Про кібербулінг та шляхи запобігання 

його у дитячому середовищі; 

- створення безпечного і психологічно комфортного освітнього 

середовища - одне із основних принципів Нової української школи; 

- методичні рекомендації класоводам, класним керівникам щодо 

організації виховної роботи в умовах воєнного стану. 

У програмі «Нова українська школа» у поступі до цінностей» 

зазначається, що за Державним стандартом базової, повної загальної середньої 

освіти, компетентність – це готовність і здатність особистості чинити морально 

на основі цінностей, світоглядних орієнтирів: усвідомлювати необхідність 

моральної поведінки, уміти обґрунтовувати і цивілізовано відстоювати свою 

позицію, приймати зважені моральні рішення, виявляти відповідальність, брати 

на себе обов’язки та протистояти аморальним впливам. Формування ключових 

компетентностей та практично-перетворювальних здатностей особистості учня 

у повній мірі залежить від професійного використання педагогом ціннісно-

орієнтованого потенціалу виховання. 

Компетентнісний потенціал забезпечує можливість усебічного розвитку 

особистості дитини на основі ключових компетентностей: 

– спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами; 

– спілкування іноземними мовами; 

– математична компетентність; 

– компетентності у природничих науках і технологіях; 

– інформаційно-цифрова компетентність; 

– уміння вчитися впродовж життя; 

– ініціативність і підприємливість; 

– соціальна та громадянська компетентності; 

– обізнаність та самовираження у сфері культури; 

– екологічна грамотність і здорове життя. 

Протягом 2021/2022 н. р. у виховній роботі школи використовувались 

різноманітні форми та методи культурно-дозвіллєвої діяльності:  

– з молодшими учнями: тематичні виховні години, дискусії та диспути з 

актуальних для учнів питань і проблем; тренінги і міні-тренінги з 

використанням інтерактивних методів роботи; тренінг групової взаємодії, 

театральна діяльність (аматорський, ляльковий, пальчиковий, тіньовий театр), 

ігрова діяльність (ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-

драматизація, гра-бесіда, гра-мандрівка, ігрова вправа), інсценування, 

екскурсія, колажі, колективне творче панно, етична бесіда, тематичний зошит, 

ранок, свято, усний журнал, колективні творчі справи, оформлення альбому, on-

line подорож, конкурси, школа ввічливості, демонстрація, презентація, 

розповідь, моделювання, вікторина, виставка малюнків, виставка-ярмарок, 

добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година 

милування, спортивні змагання, козацькі забави, ведення літопису класного 

колективу, веселі старти, естафети, догляд за рослинами і тваринами інші види 

педагогічної анімації, гуртки дитячої творчості; 



– з дітьми підліткового віку: тренінги і міні-тренінги, виховні години, 

класні збори, лекція, зустрічі, фестивалі, вечори, змагання (квести, ярмарок 

солідарності, конкурси, конкурс-ярмарок, вікторина, виставка-конкурс, турнір, 

веселі старти та естафети, конкурс-інсценізація) ігрова діяльність (гра-експрес, 

рольова гра, інтелектуальна гра, колективне ігрове спілкування, пошукова гра), 

брейн-ринги, брейн-сторми, наративні методи (розповідь (оповідка), бесіди, 

диспути), метод «моральних дилем», кластерний метод (складання кросвордів, 

схем, таблиць, діаграм), метод тестування, метод «П’ять «чому»?», метод «Що 

буде, якщо...», метод різнонаукового бачення, прийом «Лінія цінностей», 

колективні творчі справи (КТС) (раптівка, жива газета, випуск газети, свято-

презентація, усний журнал та інше), проектна діяльність, школа етикету, 

ведення літопису класного колективу, фестиваль, похід, спартакіада, колаж, 

акція (милосердя, благодійна, екологічна та інші), екологічна стежка, художня 

галерея, виставка творчих робіт, трудовий десант, родинне свято тощо; 

– зі старшокласниками: тренінги, майстер-класи, презентації, проектна 

діяльність, тематичні виховні години; шкільний театр, інші види педагогічної 

анімації. Основні методи: інтерактивні (рольові ігри, інтелектуальні аукціони, 

«мозкові атаки», вправи (усні, письмові, графічні), вправляння, метод аналізу 

соціальних ситуацій, кейс-стаді, створення ситуацій успіху, діалог, методика 

колективних творчих справ, SWOT-аналіз, наративні методи (етичні та 

сократівські бесіди, дискусії, диспути); кластерний метод (складання 

кросвордів, схем, таблиць, діаграм); рефлексивні (рефлексивно-експліцитний 

метод), метод «Оpenspace», метод «Світове кафе», консультування, 

моделювання, доброчинні акції, учнівські доброчинні проекти, раптівки 

(флешмоби), форуми, скап-конференції, онлайн-спілкування, перформанси, 

майстер-класи та інше. 

Форми і методи роботи творчо доповнювались і наповнювались змістом, 

актуальним до потреб вікового і морально-духовного розвитку дитини, з 

урахуванням її індивідуальних особливостей. 

Виховна робота у школі чітко спланована та відображена в річному плані 

роботи школи на 2021/2022 н. р., Комплексному плані роботи педагогічного 

колективу щодо всебічного розвитку особистості та соціалізації учнів школи на 

2021/2022 н. р. та планах роботи класних керівників 1–11 класів. Ці плани 

охоплюють всі напрямки виховання: національно-патріотичне, правове, 

моральне, формування здорового способу життя, художньо-естетичне, трудове, 

екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні 

свята, заходи, конкурси, фестивалі, турніри, місячники, предметні та тематичні 

тижні, заходи щодо реалізації програми «НУШ у поступі до цінностей». 

Аналіз стану виховної роботи 2021/2022 навчального року показав, що 

робота здійснювалась на основі комплексно-цільового підходу до організації 

виховного процесу. Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню її 

результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства 

та держави, до сім ї, родини, людей, до природи, до себе до праці, до мистецтва. 

Детальний аналіз участі учнів у різноманітних виховних заходах та проведених 

заходів з учнями можна знайти на сайті школи.  

Згідно з Положенням про учнівське самоврядування, висловлюючи волю 

учнів та керуючись Комплексним планом роботи педагогічного колективу 



щодо всебічного розвитку особистості та соціалізації учнів Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 на 2021/2022 н.р., дбаємо про 

забезпечення прав і свобод людини, гідних умов життя, навчання, прагнемо 

зміцненню демократії, вихованню відповідальності усіх учасників освітнього 

процесу. Учнівське самоврядування робить життя школи змістовним, 

насиченим, цікавим, діти вчаться відчувати відповідальність, проявляти 

ініціативу, допомагати один одному, важливою умовою їх діяльності є 

постійний пошук нових форм і методів організації. 

20 вересня 2021 року відбулися вибори Голови учнівського 

самоврядування, за підсумками голосування учнів – головою учнівського 

самоврядування обрано Цівко Ірину, ученицю 8-Д класу. 

Важливу роль у вихованні громадянської позиції та патріотичного духу 

учнів, саме під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану, відіграло 

учнівське самоврядування. Учні школи за допомогою класних керівників, 

педагогів–організаторів, а часто проявляючи і власну ініціативу організовували 

різноманітні відеозустрічі та онлайн–заходи, зокрема проведено: онлайн-міні-

конференція з нагоди Дня українського добровольця ( написання мотиваційних 

листів воїнам); онлайн-лекторій до Міжнародного дня просвіти з питань мінної 

безпеки; онлайн-фотоконкурс «Весна за моїм вікном»; онлайн-спілкування 

«Урок доброти» до Міжнародного дня боротьби за права інвалідів; онлайн-

диспут «Депортація: нові свідчення» для учнів 8–9 класів до Дня пам’яті жертв 

депортації з Криму (1944); онлайн-акція #Я_Малюю_Свою_Україну», онлайн-

обговорення питання щодо організації та реалізації запланованих молодіжних 

проектів на новий навчальний рік; онлайн-конференція «Підсумки та 

результати, плани та перспективи». 

Учнівське самоврядування є універсальною формою організаторської 

діяльності, яку можна вважати способом організації життя колективу та 

чинником творчої самореалізації особистості. Воно сприяє згуртуванню 

колективу, розвитку громадської думки, процесу соціалізації особистості, 

ефективному входженню в доросле життя. Через шкільне учнівське 

самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян 

держави. 

Правовиховна система Житомирської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів №5 ґрунтується на науково–правовій базі, яку складають: Декларація 

прав дитини, Конвенція ООН про права дитини, Конституція України, Закон 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про 

профілактику правопорушень», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)», Стратегія національно–патріотичного виховання дітей та  молоді 

на 2020–2025 р., наказів Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 р. 

№1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України», від 08.04.2016 р. №405 «Про затвердження 

плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року», від 02.10.2018 р. №1047 «Методичні рекомендації щодо 

виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників із іншими органами та службами», листів 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjY1Ny0xOQ==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjY1Ny0xOQ==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjY1Ny0xOQ==/


Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 р. №1/11–5480 «Методичні 

рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 16.07.2021 р. № 

1/9–362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». 

Відповідно до річного плану роботи школи на 2021/2022 н.р. 

адміністрацією школи проаналізовано стан профілактичної роботи 

педагогічного колективу школи з питань попередження злочинних проявів 

серед неповнолітніх та профілактики правопорушень, бродяжництва, 

насильства, булінгу, кібербулінгу, запобігання iншим негативним явищам серед 

дітей та учнівської молоді за 2021/2022 н. р.  

Аналіз діяльності педагогічного колективу школи показав, що 

правоосвітня, правовиховна робота здійснюється згідно із Освітньою 

програмою Житомирської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №5, 

Комплексним планом роботи педагогічного колективу щодо всебічного 

розвитку особистості та соціалізації учнів Житомирської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів №5 на 2021/2022 н. р., як під час уроків, так і в 

позаурочний час.  

Пpiopитeтними напрямами педагогічного колективу школи є 

профілактика правопорушень, злочинності, насильства, запобігання iншим 

негативним явишам серед учнівської молоді, забезпечення захисту дітей та 

пiдлiтків вiд будь – яких форм насильства, булінгу та кібербулінгу, створення 

безпечного освітнього середовища. 

На виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

листа Міністерства соціальної політики України від 26.08.2020 р. № 12057/0/2-

20/29 «Про організацію та проведення Всеукраїнського профілактичного заходу 

«Урок», Програми виконання заходів Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2021 року», в школі організовано та проведено профілактичний захід 

«Урок»: співбесіда класоводів та класних керівників з начальником зв’язків з 

громадськістю УПП в Житомирській області ДДП, капітаном поліції Донцовим 

Ю.В., виступ на засіданні м/о класоводів, класних керівників, вихователів ГПД 

старшого інспектора сектору зв’язків з громадськістю УПП в Житомирській 

області ДДП, старший лейтенант Кривенко Т.Ю. за темою «Безпечний 2021-

2022 навчальний рік» в рамках програми «Школа і поліція». 

Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» тривав три місяці та був 

спрямований на стовідсоткове охоплення дітей віком від 6 до 18 років освітнім 

процесом. Під час проведення рейду «Урок» обстежено умови проживання та 

виховання 15 сімей, в яких виховується 12 дітей. Це проблемні сім’ї, в яких діти 

мали пропуски занять без поважних причин, діти пільгових категорій та сім’ї, 

які переселились з тимчасово окупованої території АР Крим, приїхали з 

території Донецької та Луганської областей. Під час обстежень родин 

перевірено стан підготовки до навчання дітей, стан їх утримання та виховання. 

Станом на 01.01.2022 року на внутрішньому шкільному профілактичному 

обліку знаходиться 2 родини, в яких виховується троє дітей. 

Початок нового навчального року – це тільки верхівка айсберга проблем 

родини, що криються значно глибше − у соціальних та побутових проблемах. 



Невідвідування дітьми шкільних занять це − одна з найпоширеніших проблем 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. У подальшому це 

призводить до безконтрольності в їхньому житті, невизначеність майбутнього, 

що згодом відгукнеться схильністю до бродяжництва, вживанням спиртних 

напоїв або наркотичних речовий, крадіжок, проявів насильства. 

Суттєве місце в системі роботи з дітьми посідає і робота з сім’єю. Вона 

спрямована на забезпечення членів родини педагогічними знаннями, надання 

методичної допомоги. З батьками учнів школи проводяться індивідуальні 

бесіди, онлайн-консультації, інформаційно-просвітницькі заходи з батьками в 

онлайн-режимі через Viber-групи роз’яснювального характеру про 

недопущення неналежного виконання ними батьківських обов’язків по 

відношенню до своїх дітей. За наслідками відвідувань окремих проблемних 

сімей складаються відповідні акти обстеження умов їх проживання.  

Домашнє насильство-це одна з найбільш поширених форм порушення 

прав людини. НУО «Сучасний Формат» у рамках інформаційної кампанії з 

протидії домашньому та ґендерно обумовленому насильства у Житомирській 

області за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні з 

04 по 15 жовтня 2021 р. проводив конкурс короткометражних аматорських 

відео «Агенти громадської безпеки проти сімейного насильства» серед 

учнівської молоді. Проблема протидії домашньому насильству є вкрай 

складною і загострилася під час карантину, спричиненого пандемією COVID-

19. До участі у міському конкурсі активно долучилися учні 9-х класів: 

Ободзінська Анна - 9-Д кл., Тіхонова Валерія - 9-Б кл., Джигора Анастасія - 9-Б 

кл. 

Відповідно до плану спільних заходів педагогічного колективу школи зі 

службою (управлiнням) у справах дітей мiської ради, Житомирським центром 

соціальних служб мicької ради, Житомирським районним управлінням полiцiї 

ГУНП в Житомирській області на 2021/2022 н. p. щодо профiлaктики 

правопорушень та злочинності, розповсюдження, вживання наркотичних, 

психотропних речовин та алкоголю, тютюнокуріння, iншиx негативних проявів 

серед здобувачів освіти проведено комплекс заходів щодо попередження 

негативних проявів в учнівському середовищi: інформаційно-просвітницька 

робота з дітьми та учнівською молоддю, батьками щодо попередження 

правопорушень та злочинності, профілактики наркоманії, алкоголізму, 

насильства, булiнгу, кібербулінгу в yчнiвських колективах, самовільного 

залишення мicця проживання та навчання, протидiї торгівлі людьми, 

попередження викрадення дітей, формування безпечного освітнього 

середовища. 

З 01.09.2021 року педагогічним колективом школи спільно з управлінням 

патрульної поліції в Житомирській облacтi ДПП проведено заходи під умовною 

назвою «Безпечний 2021/2022 навчальний piк» (з обов'язковим дотриманням 

карантинних обмежень): профілактичні бесіди «Безпечна дорога до школи», 

«Права та обов'язки дитини», «Основні правила дорожнього руху для 

пішоходів» з учнями 4-Б, 4-Д, 4-З класів із начальником зв’язків з 

громадськістю УПП в Житомирській області ДДП Донцовим Ю.В., старшим 

інспектором сектору зв’язків з громадськістю Управління ПП в Житомирській 

області ДДП Кривенко Т.Ю. 



Важливу роль в організації правовиховної роботи у школі здійснює 

Комісія із запобігання правопорушень, злочинності й бездоглядності серед 

неповнолітніх у складі: заступника директора з навчально-виховної роботи 

Піонтківської В.Г., керівників методичного об'єднання: класоводів Савицької 

С.І., класних керівників Таранець Л.Ф., практичних психологів Лущик А.М., 

Гайової Т.А., педагогів соціальних Бовсуновського О.М., Бондар О.А., 

Омельченко А.Ф. 

Основним напрямком роботи Комісії із запобігання правопорушень, 

злочинності й бездоглядності серед неповнолітніх з профілактики 

правопорушень є своєчасне виявлення учнів, схильних до правопорушень, 

вирішення проблемних питань навчання та виховання учнів школи, захисту їх 

прав та iнтepeciв. Щомісяця в школі відбуваються засідання Комісії із 

запобігання правопорушень, злочинності й бездоглядності серед неповнолітніх, 

де розглядаються як питання з профілактики правопорушень, так і випадки 

відхилення в поведінці учнів школи, схильних до девіантної поведінки, 

активізації співпраці з правоохоронними органами. За 2021/2022н.р. проведено 

вісім засідань Комісії із запобігання правопорушень, злочинності й 

бездоглядності серед неповнолітніх. 

Адміністрація школи, працівники соціально-психологічної служби 

спільно з класоводами, класними керівниками оперативно реагують на 

пропуски навчальних занять учнями, встановлюють причини, попереджають 

батьків, відвідують сім'ї, про що, складаються відповідні акти та документи. Учні 

схильні до правопорушень ставляться на шкільний облік і з ними проводиться 

індивідуальна робота, класоводи, класні керівники щоденно здають відомості 

на Google диску щодо відвідування учнями школи. 

Протягом вересня-жовтня 2021 р. працівниками соціально-психологічної 

служби оновлено банки даних дітей, що потребують підвищеної педагогічної 

уваги, «групи ризику», дітей з неблагонадійних сімей, учнів, що знаходяться на 

внутрішкільному контролі. Ведеться ретельний контроль за відвідуванням 

навчальних занять учнями «групи ризику», відстежуються поведінка учнів з 

девіантною поведінкою під час проведення рейдів «Урок», «Спізнення», 

«Родина», «Паління», «Діти вулиці», «Hi» бездоглядності», «Канікули». 

Організовано індивідуальну роботу, корекційна-вiдновлювальну робота з 

учнями, якi знаходяться на внутрішньому шкiльному профілактичному обліку. 

Усі дані обробляються, аналізуються й записуються у соціально-психологічну 

картку учня. У ній відображаються причини виникнення важковиховуваності, 

позитивні та негативні якості учня, особливості сімейного виховання. На основі 

цієї характеристики підбираються тренінгові й практичні заняття, що 

включають методи виховного впливу на учнів. В школі створено сприятливі 

умови для розвитку і реалізації творчих можливостей учнів, забезпечується 

організація змістовного дозвілля та зайнятості учнівської молоді в позаурочний 

час. 

На стенді «Соціально-психологічна служба інформує», в куточку 

«Довіри» розміщено інформації щодо проблемних питань сьогодення, номерів 

телефонів служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, оновлення матеріалів з питань профілактики негативних явищ в 

учнівському середовищі. 



Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23.09.2021 р. 

№4/793-21 «Щодо проведення в закладах освіти Всеукраїнського тижня з 

протидії булінгу», листів Міністерства юстиції України від 13.09.2021року 

№78579/24.1/26-21, Міністерства освіти і науки України від 22.09.2021 р. №1/9-

485 щодо сприяння в проведенні інформаційної кампанії «Стоп булінг», листів 

департаменту освіти Житомирської міської ради від 28.09.2021р. №2304, від 

30.09.2021 р. №2335 «Щодо проведення Всеукраїнського тижня з протидії 

булінгу в ЗССО» та з метою запобігання усіх проявів насилля у школі, 

привернення уваги молоді та педагогів до проблематики насильства і 

травматизму, профілактики цих явищ, формування навиків відповідальної та 

безпечної поведінки, попередження поширення негативних явищ в учнівському 

середовищі, виховання почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає 

насильства, в школі з 27 вересня по 01 жовтня 2021 року проведено Тиждень 

«Стоп булінг!» 

На виконання наказу по школі від 25.11.2021 р. № 209 «Про проведення 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у 2021 році» та з метою 

привернення уваги школярів до актуальної для українського суспільства 

проблеми подолання насильства в сім’ї, щодо жінок, жорстокого поводження з 

дітьми, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, 

профілактики правопорушень, злочинності, насильства в учнівському 

середовищі, виховання загальнолюдських моральних якостей, у школі з 25 

листопада по 10 грудня 2021 року проведено щорічну акцію «16 днів проти 

насильства». 

Внаслідок системи виховних заходів, які проводились у школі протягом 

2021/2022 н.р., сформувалась модель випускника та здобувача освіти – 

самодостатнього, цілеспрямованого, патріотично налаштованого, освіченого, 

творчого, різносторонньо розвинутого українця та громадянина своєї держави. 

 

Аналіз організації індивідуального навчання 

(педагогічного патронажу) в школі 
Педагогічний патронаж є однією з форм організації освітнього процесу і 

впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної 

середньої освіти з урахуванням індивідуальних можливостей хворих дітей, 

дітей з інвалідністю, їх здібностей. Крім того, учні, які навчаються за 

індивідуальним планом, є учасниками освітнього процесу школи, членами  

класних колективів. 

Відповідно до поданих заяв батьків хворих дітей та дітей-інвалідів, 

наданих батьками,  відповідних документів (довідок та наказів по школі) за 

індивідуальною формою  в 2020/20201 навчальному році у школі навчалося  19 

учнів. 

За бажанням здобувача освіти та одного з батьків, інших представників (з 

відповідним зазначенням в індивідуальному навчальному плані) навчальні 

заняття, консультації, оцінювання проводилися за місцем проживання дитини 

або в закладі освіти. Дітям були створені всі умови для успішного навчання: 

складено розклад занять, узгоджений з батьками та затверджений директором 



школи, закріплено досвідчених педагогів. Всі учні були забезпечені 

підручниками.  

Навчання учнів, які здобували освіту за індивідуальною формою 

(педагогічний патронаж), проводилося за програмами загальноосвітнього 

навчального закладу, зміст індивідуального навчання відповідає Державному 

стандарту загальної освіти. Індивідуальний навчальний план відображає 

перелік предметів інваріантної частини типового навчального плану та 

кількість годин, що відводиться для вивчення на кожен предмет. Розклад занять 

відповідає гігієнічним вимогам (навантаження учнів розподілено за днями 

тижня, з урахуванням найбільшого навантаження на вівторок та середу). По 

можливості розклад занять сплановано таким чином, щоб учителі мали змогу 

проводити їх з 14.00 до 18.00.   

Відповідно до індивідуального плану, учні випускних 9, 10, 11-х класів 

вивчають всі предмети навчального плану загальної середньої школи. Отже, 

організація індивідуального навчання випускників 9-х та 11-х класів, які є 

інвалідами дитинства, дає можливість повною мірою забезпечити дотримання 

вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та забезпечують 

повноцінність документа про освіту з повним переліком предметів інваріантної 

складової навчального плану. 

Всі учні, які навчалися індивідуально, залучені до позакласної роботи. 

Вони відвідували виховні та позакласні заходи, брали участь у подорожах та 

екскурсіях разом із класом.   

Адміністрацією школи систематично контролювалося дотримання 

розкладу проведення занять вчителями школи в телефонному режимі з 

батьками, під час проведення занять на базі школи, співбесіді з батьками та 

учнями, під час відвідування учнями позакласних занять та виховних заходів.  

Індивідуальне навчання здійснювалося педагогічними працівниками, які 

мають відповідну фахову освіту, при цьому враховувалися побажання батьків 

та наступність у викладанні предметів. 

Головним у роботі вчителів з цією категорією учнів є вивчення 

індивідуальних особливостей і нахилів дітей, забезпечення виконання 

навчальної програми та цілеспрямованої корекції у роботі з ними. Учителі 

викладали матеріал доступно у логічній послідовності, добирали посильні 

завдання, використовували додаткову літературу, намагалися зацікавити дітей 

активними формами та методами навчання, сучасними інформаційними 

технологіями, використовували ігрові методики, здоров’язберігаючі технології.  

  Оцінювання учнів початкових класів проводилось вербально. 

Інклюзивне навчання 
Відповідно Постанови Кабінету Міністрів від 15.09.2021 р. № 957 «Порядок 

організації інклюзивного навчання у  закладах загальної середньої освіти, 

Постанови Кабінету Міністрів від 21.07.2021 р. № 765 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з 

особливими освітніми потребами», Постанови КМУ від 21.08.2013 р. № 607 

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами», Наказу МОН України від 08.06.2018 

р. № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-



педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі 

середньої та дошкільної освіти», 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 навчальному році інклюзивним навчанням 

було охоплено 29  учнів школи. 

 Реалізацію завдань інклюзивого навчання в Житомирській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 забезпечували 21 асистент учителя, 1 

сурдопедагог, 2 логопеди, 1 дефектолог та 2 психологи. 

З метою надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми 

потребами, застосування особистісно орієнтованих методів навчання та з 

урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності 

таких дітей у 2021/2022 н.р. у закладі було організовано 23 класи з 

інклюзивним навчанням, в якому навчалось 28 учнів. 

Роботу інклюзивних класів у 2021-/2022 році  було організовано дітям з 

особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності. Один учень протягом навчального року 

вибув із закладу. 

Освітня діяльність у класах з інклюзивним навчанням у 2021/2022 н.р. 

була спрямована на реалізацію завдань:  

- вироблення в учнів з особливими освітніми потребами соціальних 

навичок            та вдосконалення соціальної взаємодії вдома та в школі 

(удосконалення навичок спілкування, вміння співпрацювати); 

- здобуття дітьми з особливими освітніми потребами відповідного рівня 

освіти у середовищі однолітків згідно з Державним стандартом 

загальної середньої освіти; 

- розвиток концентрації та обсягу уваги, розвиток довільної уваги учнів; 

-  розвиток пізнавальних процесів за допомогою активного включення 

дітей   з особливими   освітніми потребами до освітнього  процесу та 

проведення                                                      корекційно-розвиткових 

занять; 

- формування навичок дисциплінованості, організованості, вольової 

регуляції, уміння діяти за зразком; 

- створення емоційно – комфортної атмосфери в шкільному колективі; 

- забезпечення  диференційованого  психолого – педагогічного 

супроводу; 

-  надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують  дітей з 

особливими освітніми потребами, залучення батьків до розробки  

індивідуальних програм навчання; 

- формування навичок взаємодії  дітей з особливими потребами з 

іншими  учнями у  класних колективах. 

- забезпечення засобами корекції психофізичного розвитку, спеціальне 

обладнання, відповідний дидактичний матеріал, особливі наочні 

засоби . 

Навчальні програми сформовані на основі типових загальноосвітніх 

програм, внесені зміни у відповідності до висновків ІРЦ. Навчальна програма 

кожного учня адаптована у відповідності до особливостей сприйняття дитини. 



Змінені прийоми та методи викладання матеріалу. Індивідуальні програми з 

навчальних предметів розроблені на основі загальноосвітніх програм, зі 

змінами щодо кожного учня, адаптовані. Зміни вносилися вчителями-

предметниками, асистентами вчителя, психологами з урахуванням 

індивідуальних особливостей учня.  

   Відповідно до висновку ІРЦ та з урахуванням згоди батьків для дітей з 

особливими освітніми потребами розроблено індивідуальну програму розвитку, 

яка, на основі вивчення динаміки розвитку учня, переглядалась двічі на рік (за 

потребою частіше) з метою її коригування, враховуючи потенційні можливості 

учня. Індивідуальна програма розвитку визначала зміст, систему знань, навичок 

і вмінь, які мали опанувати учні, розроблялась за участю батьків дитини. 

Процес складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами носив диференційований характер, розроблялась на основі 

аналізу проблеми розвитку учня та його освітніх потреб. Затверджувалась 

керівником навчального закладу. 

Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складався відповідно 

до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних 

особливостей учнів та гігієнічних вимог.  

Важливим у навчанні таких дітей є залучення кваліфікованих 

спеціалістів, які надають допомогу вчителю та дітям з особливими потребами у 

навчанні.  З дітьми постійно працювали асистенти вчителя, практичний 

психолог, соціальний педагог, логопед, вчитель-дефектолог. Такий 

комплексний підхід, без сумніву, дав 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. До складання 

індивідуальної навчальної програми залучалися батьки, які мають чітке 

уявлення про те, чому навчання дитини потребує розроблення індивідуальної 

навчальної програми. Така співпраця забезпечувала інформування батьків про 

потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку. 

      Корекційно-розвиткова робота — комплекс заходів із системного 

психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми 

потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію  порушень шляхом 

розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та 

особистості дитини. Корекційно-розвиткова робота проводилася як корекційно-

розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей 

учня. 

         На початку начального року був складений розклад корекційно-

розвиткових занять, який затверджений директором школи та погоджений 

батьками учнів. В індивідуальній програмі розвитку зазначалася кількість 

годин (2-8) та напрями проведення корекційно-розвиткових занять, визначені 

висновком психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з урахуванням 

особливостей психофізичного розвитку учня та типових навчальних планів. 

Корекційно-розвиткові заняття проводились з урахуванням особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності учня.  

На корекційно-розвиткових заняттях використовували: пластилін, тісто 

для ліплення, альбом та олівці, гра «Джанго», доміно, пальчикові фарби, 



мозаїку, кінетичний пісок, пісочна анімація, конструктор LEGO, «Стікербук», 

довідник у наліпках, інтерактивна дошка,  «кубікрубік», ігрові набори для 

розвитку логіки, пазли, твістер, книжки, крісло-груша, м’ячі для розвантаження 

опорно-рухового апарату тощо. Корекційно-розвиткові заняття з учнями 

проводились індивідуально, їх тривалість становила  20—25 хвилин. Тривалість 

групових корекційно-розвиткових занять 35– 40 хв. 

          Проведення ефективної корекційно-розвиткової роботи в цілому 

здійснювалося завдяки співпраці усіх корекційних педагогів, класних 

керівників, вчителів - предметників, батьків та адміністрації школи.                 

Асистенти вчителя працювали в тісному контакті з учителями, батьками, 

постійно вели спостереження за змінами у  розвитку дитини, надавали 

допомогу учням з особливими освітніми потребами, чітко дотримуючись вимог 

посадової інструкції асистента вчителя, затвердженої керівником закладу. Вони 

допомагали в організації освітнього процесу у класах з інклюзивним 

навчанням, сприяли розвитку дітей, поліпшенню їх психоемоційного стану, 

співпрацювали з батьками. 

Навчання учнів в умовах загальноосвітнього класу було направлено перш 

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

оскільки життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається 

перш за все на успіхи в його основній праці - навчанні. Доводиться враховувати 

не лише психологічний стан дитини, а й її здоров'я, нерідко – настрій. 

Важливими стали такі форми: заспокоєння дитини, гра, релаксація, гра – 

руханка, казкотерапія. Нерідко для зняття емоційної напруги, перевтоми 

асистенти вчителя вели дітей на прогулянку. 

Найбільшим успіхом учнів є те, що вони не помічають своєї відмінності 

між однолітками, вільно з ними спілкуються, беруть участь у шкільному житті 

свого класу.  

   У початковій школі діти з особливими освітніми потребами відвідували 

групу продовженого дня під наглядом вихователя.  Учні з особливими 

освітніми потребами були активними учасниками позакласної роботи, яка 

проводилась з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямована 

на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-

психологічного статусу. Вони залучались 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 проводилась у повсякденному житті та на 

спеціально організованих заняттях.  

Значну підтримку у навчанні учнів з особливими освітніми потребами 

було здійснено за кошти, передбачені «Порядком та умовами надання субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами». За рахунок цих коштів 

здійснювалась оплата корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних 

засобів психофізичної корекції.  

Для роботи з учнями інклюзивної форми навчання у 2021 році закуплено: 

інтерактивну панель, дидактичні матеріали, зошити для логопедичних занять, 

зошити для розвитку пізнавальних процесів, приладдя для творчості та 

розвитку дрібної моторики.  



     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, 

забезпечують ефективність навчання дітей і створюють підґрунтя для 

успішного навчально-корекційного результату. Завдяки інклюзивній освіті 

дитина з особливостями вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей, 

у нього формується направленість до нормального, повноцінного життя і тут 

головне в тісному співробітництві з сім’єю, сформувати у дитини сприйняття 

своєї хвороби не як обтяжливої життєвої обставини, а як певного образу життя. 

Батьки учнів  активно співпрацювали з педагогами, завдяки чому 

задоволені отриманими результатами:  їх діти стали менш ізольованими від 

навколишнього світу, вчаться співпрацювати,  на достатньому та середньому 

рівні засвоюють навчальний матеріал, стають більш відкритими для 

спілкування. 

Аналіз організації сімейного (домашнього) навчання 
Відповідно до ст.9 Закону України «Про освіту», керуючись Положенням 

про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 8, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 

184/28314, наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 №955 

«Про внесення змін до наказу міністерства освіти і науки України 12.01.2016 р. 

№ 8», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2019 №852/33823, 

наказом Міністерства освіти 10 лютого 2021 року № 160 «Про внесення змін до 

деяких наказів Міністерства освіти і науки України»  зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19 квітня 2021 р. за № 528/36150,  у 2021-2022 

навчальному році було організовано сімейну форму здобуття освіти 3 учням 1-

Г, 6-Д, 4-Г класів школи. 

 Відповідальність за здобуття освіти на рівні не нижче державних 

стандартів загальної середньої освіти несли батьки, про що всі учасники 

освітнього процесу були попереджені. 

        Швець Діані, учениці 1-Г класу, оцінювання проводилось як формувальне - 

шляхом спостереження у різних видах навчальної діяльності.  Завдання для 

підсумкового оцінювання Дмитренко Владислави, учениці 6-Д класу,  для 

визначення рівня навченості здобувача освіти були складені з урахуванням 

очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі закладу 

освіти та навчальних програмах. Оцінювання навчальних досягнень учениці 

здійснювалось педагогічними працівниками закладу освіти за допомогою 

дистанційних технологій навчання. Результати були внесені в електронний 

журнал. Дмитренко Владислава  пройшла підсумкове річне оцінювання 

навчальних досягнень на високому рівні. За підсумками річного оцінювання та 

рішенням педагогічної ради від 27.05.2022 року протокол №21 переведена на 

наступний рік навчання. 

Екстернатна форма навчання 
Відповідно до ст.9 Закону України «Про освіту», керуючись Положенням 

про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти затвердженого 



наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 8, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 

184/28314, наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 №955 

«Про внесення змін до наказу міністерства освіти і науки України 12.01.2016 р. 

№ 8», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2019 №852/33823, 

наказом Міністерства освіти 10 лютого 2021 року № 160 «Про внесення змін до 

деяких наказів Міністерства освіти і науки України»  зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19 квітня 2021 р. за № 528/36150,  у 2021-2022 

навчальному році було організовано екстернатну форму здобуття освіти 1 

учениці 11-А класу Репікової Роксолани. 

 Річне оцінювання проведено згідно з графіком. Учениця-екстерн на 

відмінно вирішила підсумкові контрольні роботи. За підсумками річного 

оцінювання та рішенням педагогічної ради від 27.05.2022 року протокол №21 

учениця отримала свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіту з 

відзнакою. 

Соціальний захист учасників освітнього процесу 
 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, 

проводиться згідно з діючим законодавством та є на особливому контролі у 

дирекції школи. Велика робота проведена педколективом по виконанню Закону 

України «Про охорону дитинства». Основними напрямами  роботи щодо 

забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік 

і створення умов для їхнього навчання, виховання і розвитку. 

Педагоги соціальні Бондар О.А., Бовсуновський О.М.  координувли роботу 

класних керівників, соціально-психологічної служби школи щодо оформлення 

та ведення соціальних паспортів класів, підготовки необхідної інформації, 

документів, проводив консультації, інструктажі щодо організації роботи з 

дітьми пільгового контингенту; організовував роз’яснювальну роботу з 

батьками, опікунами дітей з питань охорони прав та інтересів дитини; брав 

участь у проведенні первинних та контрольних обстежень умов життя і 

виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, (двічі на 

рік), а також дітей і підлітків, батьки яких не забезпечують їм належного 

виховання та утримання; вивчав адаптацію дітей у прийомних сім’ях, захист їх 

прав та інтересів; здійснював облік працевлаштування випускників 9-11 класів 

з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; сприяв залученню 

дітей пільгового контингенту до гурткової робот; контролював забезпечення 

дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням згідно з вимогами 

чинного законодавства; узагальнював інформацію про проведену роботу на 

нарадах при директорові, засіданнях МО класних керівників опорного закладу, 

на батьківських зборах, конференціях тощо.  

     Соціально-адміністративною службою 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. 

На внутрішньошкільному обліку знаходяться діти певних категорій: 

 Позбавлені батьківського піклування – 4 учні; 

 Діти-сироти – 3 учні; 



 Діти, батьки яких перебували в зоні АТО або ООС, – 215 учнів; 

 Діти, батьки яких загинули в зоні АТО (ООС),  – 3 учні; 

 Діти з багатодітних сімей – 157 учнів; 

 Діти з інвалідністю – 29 учнів; 

 Діти з внутрішньо переміщених сімей – 15 учнів; 

 Діти з малозабезпечених сімей – 11 учнів; 

 Діти з особливими освітніми потребами – 27 учнів. 

       Організовано було безкоштовне харчування дітей пільгових категорій, а 

саме: дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, батьки яких 

перебували у зоні ООС. Протягом року надавались консультації батькам, 

вчителям та учням пільгових категорій. При організації заходів поза межами 

школи перевага надавалась дітям пільгового контингенту. 

      Соціально-адміністративною службою школи здійснювались наступні 

заходи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій:  

- Здійснювався контроль за змінами в соціальному статусі дітей, зміни 

фіксуються в соціальних паспортах класних колективів та в єдиному 

соціальному паспорті освітнього закладу. 

- Проводилось обстеження умов проживання, навчання, 

працевлаштування, оздоровлення та соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей з 

малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, які проживають у 

складних життєвих обставинах з відповідним оформленням актів та 

особових справ.  

- Перевіряється збереження закріпленого житла, майна дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, забезпечення дітей безкоштовним 

харчуванням.  

- Здійснювався правовий всеобуч батьків та дітей з питань дотримання 

вимог Конвенції ООН про права дитини та захисту їх прав, із залученням 

до цієї роботи класних керівників відповідних класів.  

Виконуючи основні завдання психологічної служби, проводилась робота 

по сприянню повноцінному особистісному розвитку дітей з урахування їх 

вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:  

- створення умов для формування соціально – психологічної культури 

педагогів, батьків, залучення їх до знань для оптимізації міжособистісних 

стосунків, подолання труднощів спілкування; 

- забезпечення дітей початковими знаннями про права та свободи дітей 

(як маленьких людей і юних громадян), а також відомостями про правові 

норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя; 

- забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її 

психолого-педагогічного вивчення; 

- профілактика відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку 

дитини; 

- пропаганда здорового способу життя, здійснення превентивного 

виховання, профілактика алкоголізму, наркоманії, злочинності; 



- орієнтування дітей на загальнолюдські й національні цінності на 

засадах поваги до прав і свобод людини і громадянина та дотримання 

правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування; 

- забезпечення захисту прав, повноцінного життя, розвитку та виховання 

дітей пільгового контингенту; 

- формування всебічно розвиненої особистості, здатної до повноцінного 

життя у суспільстві; 

- поліпшення стану здоров’я шляхом профілактики захворювань; 

- забезпечення покращення умов розвитку, виховання і освіти дітей; 

- забезпечення підтримки творчо обдарованих дітей, розвитку їх 

здібностей. 

Діти з кризових сімей та учні девіантної поведінки залучаються до роботи 

гуртків та спортивних секцій. З метою пропаганди здорового способу життя та 

правової пропаганди проводяться лекції, виступи агітбригад, випускаються 

листівки та плакати, в чому допомагає учнівське самоврядування. До роботи 

залучаються представники поліції, лікарі, психологи, юристи; проводяться дні 

правових знань.       

  Задача психологічної служби - своєчасно виявити дітей з симптомами 

неблагополуччя в моральному розвитку і поведінці та вжити заходів для 

попередження подальшої соціальної деформації особистості, а по можливості й 

зменшити кількість таких дітей. З цією метою проводяться індивідуальні та 

групові консультації з дітьми, педагогами, батьками; для класних керівників 

школи проведено семінари «Права дитини», «Важкі діти». Окрім цього в 

закладі регулярно проводяться соціально-психологічні дослідження, 

моніторинги. 

У школі створена громадська інспекція з охорони дитинства, яка 

опікується дітьми пільгового контингенту, призначено громадського інспектора 

по роботі з дітьми пільгового контингенту. У закладі складено соціальний 

паспорт, діти пільгової категорії взяті на облік. Протягом 2021/2022 

навчального року були вивчені матеріально-побутові умови проживання дітей, 

складені відповідні акти, була надана допомога дітям, які її потребують. 

Підсумки організації харчування в школі 
При організації харчування учнів школи протягом 2021/2022 навчального 

року адміністрація та педагогічний колектив школи, оператор ринку, яка 

забезпечує харчування учнів у школі, керувалися Законами України «Про 

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

основні принципи та вимоги до безпечнocтi та якостi харчових продуктів», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 

захист населення від інфекційних хвороб»,«Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановами Головного державного санітарного лікаря України вiд 

26.08.2021 р. №9 та від 06.09.2021 р. №10 «Про затвердження протиепiдемiчних 

заходiв у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID - 19)», постановами КМУ від 22.11.2004 р. 

№1591 «Про затвердження норм харчування навчальних та оздоровчих 

закладах», від 24.03.2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 



вiдпочинку» (окремими розділами), розділами VI, VIІІ Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України 

вiд 25.09.2020 р. №2205, piшeннями виконавчого комітету Житомирської 

мicької ради вiд 17.12.2019 р. №1369 «Про надання пільг суб'єктам 

підприємницької діяльності, які забезпечують харчування учнiв у закладах 

загальної середньої освiти», від 21.12.2020 р. №1533 «Про встановлення 

вapтоcтi харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань 

та окремі організаційні питання» та від 30.12.2020 №1575 «Про несення 

доповнень до рішення виконавчого комітету мicької ради вiд 21.12.2020 р. 

№1533 «Про встановлення вapтоcтi харчування окремих категорій дітей за 

рахунок бюджетних асигнувань та окрeмi oргaнiзаційні питання». 

Вiдповiдно до вищевказаних рiшень виконавчого комiтетy мicькoї ради у 

І семестрі 2021/2022 н.р. вартість: 

 снiданкiв у м. Житомирi: 

- для учнiв - 1-4 класiв склала 20,20 грн.; 

- для учнiв 1-4 класiв, якi зареєстрованi в м. Житомирi та с. Вереси,20,20 грн. 

(9,20 грн. - кошти мiсцевого бюджетy, 11 грн. - кошти батькiв); 

- для учнiв 1-4 класiв пiльгових категорiй, якi мають право на безкоштовне 

харчування вiдповiдно до чинного законодавства України та вiдповiдних 

рiшень Житомирської мicькoї ради i виконавчого кoмiтeтy Житомирської 

мicькoї ради, - 20,20 грн; 

 обiдiв у м. Житомирi для yчнiв 1-11 класiв пiльгових категорiй, якi мають 

право на безкоштовне харчування вiдповiдно до чинного законодавства 

України та вiдповiдних рiшень Житомирської мicькoї ради i виконавчого 

кoмiтeтy Житомирської мicької ради, складала 23,70 грн. 

У І семестрі 2021-2022 н. р. харчування учнів Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 було організовано: 

- з урахуванням вимог постанов Головного державного санітарного лікаря 

України від 26.08.2021 р. №9, від 06.09.2021 р. №10 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку 

поширенням коронавірусної хвороби(COVID - 19)»; 

- на перехідний період реформування шкільного харчування вiдповiдно до 

Примірних двотижневих меню, погоджених Житомирським міським 

управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській 

області. 

На виконання рiшення виконавчого кoмiтeтy Житомирської мicькoї ради 

вiд 01.12.2021 р. №1375 «Про встановлення вapтocтi харчування окремих 

категорій дiтей за рахунок бюджетних асигнувань», наказу департаменту освіти 

Житомирської міської ради від 14.12.2021 р. №350 «Про виконання рiшення 

виконавчого кoмiтeтy Житомирської мicькoї ради від 01.12.2021 р. №1375 та 

окремі організаційні питання», згідно наказу по школі від 17.12.2021 р. №157 

а/г «Про виконання рiшення виконавчого кoмiтeтy Житомирської міської ради 

від 01.12.2021 р. №1375 та окpeмi питання з організації харчування» вартість 

харчування здобувачів освіти у шкільній їдальні з 17січня 2022 р. за наступною 

вартістю: 

- для учнiв 1-4 класiв 30,67 грн.- снiданок; 



- для учнiв 1-4 класiв, якi зареєстровані в м. Житомирі, с. Вереси та на території 

громад, з якими укладено договір на передачу міжбюджетних трансфертів, - 

30,67 грн (9,20 грн — кошти мicцeвого бюджету, 21,47 грн - кошти батьків) – 

сніданок; 

- для учнів 1-4 клaciв пільгових категорій, які мають право на безкоштовне 

харчування вiдповідно до чинного законодавства України та відповідних 

рішень Житомирської мicької ради i виконавчого комітету Житомирської 

мicькoї ради, незалежно від реєстрації та фактичного місця проживання 30,67 

грн. – сніданок; 

- для учнів пільгових категоpiй, які мають право на безкоштовне харчування 

відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень 

Житомирської міської ради i виконавчого комітету Житомирської мicької ради, 

незалежно від реєстрації та фактичного місця проживання: 

- 1 - 4 клаciв (6 - 11 років ) - 33,75 грн - обід; 

- 5 - 9 клaciв (11 - 14 рокiв) - 40,22 грн - обід; 

- 10 - 11 клaciв (14 - 18 рокiв - 44,98 грн - обід. 

Учням, якi відвідують групи продовженого дня, організовано гаряче 

харчування за рахунок коштiв батьків, дітям пільгової категорiй, учням 1-4 

класів – за рахунок коштів міського бюджету. 

Розподiл коштiв на органiзацiю гарячого харчування дiтей, облiк i 

звiтнiсть за використання коштiв, що видiлялися на безоплатне харчування, 

здiйснювався вiдповiдно до чинного законодавства. 

Забезпечувала харчування учнів школи протягом 2021-2022 н.р. 

переможець конкурсних торгів 2021року, фізична особа-підприємець Келер 

Ж.В. на основі договорів, укладених між директором школи та фізичною 

особою-підприємцем про закупівлю послуг (послуги їдалень) за державні 

кошти. 

Контроль за організацiєю, забезпеченням, якістю та безпечнicтю 

харчування у школi забезпечував директор школи, відповідальні за організацію 

харчування учнів школи, заступники директора з навчально-виховної роботи 

Ярошинська І.М., Піонтківська В.Г. та медичні працівники Нестерчук В.В., 

Пернарівська Н.М.  

На початку навчального року в школі створено бракеражну комiciю з 

контролю за організацію та якicтю харчування (наказ по школі вiд 13.10.2021 р. 

№128 а/г «Про створення бракеражної комісії у школі на 2021-2022 н. р.»). До 

складу бракеражної комiciї входили: Келер Ж.В., оператор ринку харчових 

продуктів, яка надає послуги з оргaнізацiї харчування, Нестерчук В.В., 

медичний працівник, Тимощук О.І., представник батьківського комітету 2-Г 

класу. Бракеражна комісія здійснювала щоденний контроль за якістю готових 

страв у шкільній їдальні. Бракераж сирої продукції здійснювався оператором 

ринку харчових продуктів, яка надає послуги з оргaнізацiї харчування, Келер 

Ж.В. iз залученням медичного працівника Нестерчук В.В. Xaрчовi продукти, 

що поступали на харчоблок, відповідали вимогам нормативно-технічної 

документації i супроводжувалися документами, що встановлюють їх якість i 

безпечність. Не допускалося приймання харчових продуктів без 

супроводжувальних документів, з минулим строком зберігання, з ознаками 

псування. 



В умовах перехідного пepioду реформування шкільного харчування 

(вересень-грудень 2021 року) адміністрацією школи: 

- опрацьовано спільно з працівниками школи, які виконують посадові 

обов’язки у частині організації харчування здобувачів освіти, 

оператором ринку, яка забезпечує харчування учнів у школі, 

постанову КМУ від 24.03.2021 р. №305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, розділ VI, VIII Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ 

України від 25.09.2020№2205, наказ Міністерства розвитку економіки, 

торгівлi та ciльського господарства вiд 03.12.2020 р. №2532 «Про 

затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових 

продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної 

середньої освіти»; 

- проведено анкетування батьківської громадськості учнiв 1-4 класів з 

питань організації харчування у школі; 

- ознайомлено батьківську громадськість зi схемами чотиритижневого 

сезонного меню та новими нормами харчування дітей; 

- оператором ринку харчових продуктів, яка надає послуги з оргaнізацiї 

харчування, відпрацьовано окpeмi страви з альтернативного 

примірного чотиритижневого сезонного меню; 

- продовжується проведення роз'яснювальної роботи з батьками щодо 

змiн в організації харчування дітей в школі та пріоритетів здорового 

харчування;  

- продовжується інформаційно-роз'яснювальна робота з розбудови 

системи здорового харчування, формування культури харчування та 

правильних харчових звичок; 

- проводиться навчально-роз'яснювальна робота з кухарями, 

відповідальними особами за організацію харчування щодо 

запровадження нових підходів у шкільному харчуванні; 

- підтримуються в активному станi запроваджені процедури системи 

бeзпечнocтi та якостi харчових продуктiв i процесів (НАССР). 

Відповідальними за організацію харчування у школі, заступниками 

директора з навчально-виховної роботи Ярошинською І.М. Піонтківською В.Г. 

щомісячно аналізувався стан організації харчування пільгових категopiй 1-4 

клaciв (сніданки), організації снiдaнкiв для yчнiв 1-4 клaciв на умовах 

співфінансування та за кошти батьків, організації харчування пільгових 

категорій дітей 1-4, 5-9, 10-11 клаciв (обід); проводився моніторинг щодо 

охопленості piзними видами харчування учнiв 1-11 клaciв, харчування учнів, 

якi відвідують групи продовженого дня; моніторинг щодо виконання постанови 

КМУ вiд 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах». 

Облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, та дітей, яким 

надавалася адресна допомога на харчування, здійснював класовод, класний 

керівник, які надавали відповідну інформацію про дані категорії дітей особі, 

відповідальним за звітність харчування учнів школи, педагогічним працівникам 

Кравчук О.Л., Башманівській І.М., Гуменюк А.В. 



Питний режим здобувачів освіти було органiзовaно відповідно до вимог 

карантину: шляхом щоденного забезпечення батьками дітей питною 

негазованою водою в індивідуальній ємностi та придбання дiтьми фасованої 

води питної негазованої у бyфeтi школи. 

На перехідний період харчування дітей організовувалося у відповідності 

до 3-х меню: для учнiв 1-4 класів; для дітей пільгових категорій; для дітей, якi 

відвідують ГПД. Примірні двотижневі меню погоджeнi Житомирським міським 

управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Житомирській області.  На основі 

вказаних меню суб'єктом підприємницької діяльностi спільно з медичним 

працівником школи складалося щоденне робоче меню. 

На виконання департаменту освіти Житомирської міської ради від 

23.12.2021 р. №357 «Про виконання вимог протоколу обласної ТЕБ та НС від 

21.12.2021 р. №22», вимог протоколу обласної комiсiї з питань техногенно - 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.12.2021 р. №22 видано 

наказ по школі від 23.12.2021 р. № 159 а/г, відповідно якого з 17.01.2022 р. 

забезпечено: 

- приведення у відповідність вимогам чинного законодавства матеріально-

тематичне забезпечення приміщень харчоблоку та буфетних приміщень школи; 

- безперебійну подачу питної води гарантованої якоcтi та гарячої проточної 

води до харчоблоку та буфету школи; 

- ефективну роботу iнжeнepниx мереж харчоблоків та буфету школи; 

- харчоблок школи достатньою кiлькicтю холодильного, технологічного 

обладнання, кухонного iнвeнтаpю, столового посуду; 

- належні умови для організації повноцінного та якісного харчування дітей, 

своєчасне вжиття заходів щодо недопущення порушень, у т.ч. щодо 

недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID - 19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

- обов'язкову державну реєстрацію потужностей оператора ринку, яка здійснює 

харчування дітей у школі (при проведенні відкритих тендерних торгів з 

питання закупівлі послуг з організації харчування дітей враховувати наявність 

реєстрації); 

- укомплектування харчоблоку, буфету школи персоналом, який має відповідну 

професійну освіту, удосконалення професійного piвня ociб, відповідальних за 

організацію харчування з питань безпечного та якісного харчування дітей; 

- створення умов для дотримання правил особистої гігієни персоналом 

харчоблоку, буфету школи та здобувачами освіти; 

- дотримання вимог постанови Кабінету Miнicтpiв України вiд 24.03.2021 №305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»; 

- підтримання запроваджених на харчоблоці школи постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках (НАССР); 

- ефективні заходи щодо запобігання проникнення шкідників у приміщення 

xapчоблоку, буфету школи. 

       Протягом 2021/2022 н. р. у школі питання організації харчування учнів 

розглядалося на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, 

батьківських зборах, засіданнях батьківських комітетів, Піклувальній раді 



школи; розроблено та затверджено директором школи ряд заходів щодо 

організації харчування учнів школи під час освітнього процесу: заходи з 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог, збільшення охоплення школярів 

різними видами харчування, покращення організації харчування та 

матеріально-технічного стану обідньої зали і харчоблоку, формування культури 

обслуговування. 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 
 

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  № 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. 

На засіданні педагогічної ради у серпні 2021 року затверджено річний план 

роботи школи на навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони 

праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком 

питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції 

складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці. 

У наказах по школі передбачено 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 та були затверджені нові 

інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів. 

У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань 

охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного 

інструктажу з охорони праці для працівників  школи. 

Організація роботи з охорони праці контролюється директором 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 спортивних залів, майданчиків, майстерень і 

контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону 

України «Про охорону праці». У школі створена й постійно діє комісія з питань 

охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації 

школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано 

вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу. 

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні 

договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим комітетом 



підписаний Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо 

організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації 

працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці. 

До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, 

стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Крім того, було 

розроблено актуальні заходи щодо поліпшення безпеки умов праці на робочих 

місцях. 

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при 

директорові. 

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 вогнегасникиі 

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. Випускаються плакати на 

різні теми («Тютюнопаління та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш 

організм і наркотики», «Як захиститись від коронавірусу» та ін.). Розроблено 

інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і 

святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки 

життєдіяльності, особливо це стало актуальним у зв´язку з введенням в Україні 

воєнного стану з 24 лютого 2022 року.  

Учні 2—10-х класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. 

Періодично учні 1—10-х класів проходять перевірку на педикульоз.  

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення 

нормального функціонування будівлі школи. Закуповуються необхідні миючі 

засоби для дотримання належного санітарно-гігієнічного стану школи. 

Але поряд з тим простежуються і недоліки у роботі з даного питання, а 

саме: 

- не всі учителі систематично чергують у коридорах під час освітнього 

процесу; 

- не в усіх навчальних кабінетах є аптечки. 

Аналіз матеріально-технічної бази та фінансово-

господарської діяльності школи 
 

 

Будівля школи прийнята в експлуатацію 31 рік тому. Адміністрація школи 

разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням 

матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані. Фінансування 

потреб школи проводиться за рахунок державної освітньої субвенції та з 



міського бюджету департаменту освіти Житомирської міської ради. Протягом 

навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, 

надбавок, доплат працівникам школи. 

Пам’ятаючи, що естетичне оформлення приміщення, в якому навчаються 

наші діти, - це вже половина успіху їх у навчанні, педагогічний колектив у 

тісній співпраці із батьками доклав чимало зусиль щодо зміцнення матеріально-

технічної бази школи, естетичного оформлення класних кімнат, шкільних 

коридорів, методичного поповнення навчальних кабінетів, пам’ятаючи про те, 

що навчальний заклад повинен стати школою радості для учня, місцем 

натхнення для вчителя.   

Згідно з кошторисом за рахунок освітньої субвенції та із міського бюджету 

виділено фінансування на 2022 рік: 
Витрати на оплату праці – 30139395,00 грн., а саме:  

заробітна плата працівникам  – 28389481,00 грн.; 

матеріальна допомога на оздоровлення – 1177909,00 грн.; 

щорічна винагорода педпрацівникам (50% посадового окладу) – 546826,00 грн.; 

щорічна грошова винагорода керівників гуртків, соціально-побутова допомога 

бібліотекарам – 25179,00  грн. 

Нарахування на заробітну плату (22 %) – 6592078,00 грн. 

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю – 731231 грн.  із них:  

господарські товари – 94049,00 грн.,  

господарський інструмент – 18635,00 грн, 

електроводонагрівачі – 14400, 00 грн., 

будівельні матеріали – 129898, 19 грн.,  

світильники, лампи світлодіодні, прожектор – 20150, 00 грн, 

електропродукція – 12810,00 грн. 

протипожежне обладнання – 10535, 00 грн., 

виготовлення проектів евакуації – 12750,00 грн., 

сантехнічне обладнання – 20800, 01 грн. 

канцтовари, друкована продукція – 14854,45 грн, 

мило, миючі засоби, чистячі засоби – 11800, 00 грн., 

туалетний папір, паперові рушники – 49905, 00 грн., 

електроінструменти – 22630, 00 грн., 

бензиновий генератор – 19999,99 грн, 

контейнер для ТПВ – 6500,00 грн. 

м’який інвентар – 16280, 00 грн., 

візуальні елементи доступності – 12000,00 грн,  

посуд, обладнання, інвентар для їдальні – 83107,80 грн. 

інвентар, обладнання для навчального процесу – 17605,16 грн.,  

принтера, ноутбуки 97500,00 грн., 

передплата періодики – 19000,00 грн. 

документи про освіту – 764,00 грн., 

витратні матеріали для системи очистки води – 15700, 00 грн. 

Кошти згідно з постановою КМУ від 05.04.1994 р. № 226 – 10342, 00 грн., 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 25 136, 00 грн. 

Продукти харчування – 2786573,00 грн. 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5140865,00 грн. 

Оплата послуг (крім комунальних) – 1325570,00 грн. в т.ч.: 
         поточний ремонт тимчасового укриття- 819 843,00 грн 

Майданчик для початкової школи – 49 685, 00 грн. 

Обладнання і предмети довготривалого використання для дітей з особливими 

освітніми потребами – 76839,00 грн. 



Видатки на відрядження – 5000, 00 грн. 

Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку, - 

48990,00 грн., в т.ч. навчання вчителів – 43340,00 грн. 

 

Завдання на наступний навчальний рік 
Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних 

проблем: 

Педагогічна тема: «Підвищення результативності та якості освітнього 

процесу шляхом реалізації творчого потенціалу вчителя в умовах пріоритету 

розвитку особистості учня». 

Виховна тема: 

«Становлення громадянина-патріота України, національної свідомості та 

патріотичного світогляду здобувачів освіти через формування ціннісного 

ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації». 

З цією метою: 

 Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань 

та творчих груп школи. 

 Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх 

технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, 

області, держави. 

 Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків 

освітнього процесу школи. 

 Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного 

колективу за якість та результативність роботи. 

 Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього 

процесу, оволодівати інструментами дистанційного навчання. 

Забезпечити якісне та вчасне наповнення необхідною інформацією 

системи управління освітою (ІСУО, ІСТ «ДІСО»). 

 Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи 

курсів підвищення кваліфікації на 2022/2023 навчальний рік. 

 У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 

2022/2023 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого  наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 зі змінами. 

 Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими 

учнями  шляхом залучення їх до участі в інтелектуальних конкурсах, 

предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо. 

 Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового 

способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей 

пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним 

перебуванням. Організувати роботу мовного табору школи. 

 Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи. 

 Підвищити ефективність роботи із запобігання дитячому 

травматизму як під час освітнього процесу, так і поза межами школи. 

 Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання 

зовнішнього незалежного оцінювання. 



 Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді 

любові до Батьківщини, загальнолюдських  якостей. 

 Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, 

рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; 

забезпечити духовну єдність поколінь. 

 Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма 

учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до 

представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, 

інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого 

народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української 

ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, 

чесності, відповідального ставлення до природи. 

 Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та 

превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного 

розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної 

поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення. 

 Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну 

базу школи.  

 


