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На затишній вулиці, яка має чудову назву 

Шкільна, у самому серці села Олександрівка, 

неподалік від мемоморіальної Стели загиблим за 

визволення села, стоїть школа. 

Є школи, в яких цінується СЛОВО - і це 

добре! 

Є школи, в яких цінується ДІЛО - і це 

добре! 

Є школи, в яких цінується 

ОСОБИСТІСТЬ -ми за таку школу! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП 

У відповідності до функціональних обов’язків та на підставі Примірного положення 

про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно -технічних 

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. №178 (далі - Положення про 

порядок звітування), керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, 

Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти 

представляю Вашій увазі звіт з питань статутної діяльності директора школи та про підсумки 

роботи колективу за 2021-2022 навчальний рік. 

Сприйняття реалій сучасного світу вимагає від керівника опанування новими 

технологіями, постійного зростання управлінської компетентності. 

Багато в чому рівень розвитку Олександрівського ЗЗСО залежить від мене, як 

директора. Я несу відповідальність за вибір стратегії, за створення команди однодумців, за 

виконання обраної місії. 

І найважливіше, школа існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого 

обертаються всі системи шкільної галактики. 

Це є моя провідна думка. 

Сучасна школа — великий і складний механізм, належна робота якого забезпечується 

великою кількістю служб і участю в них педагогічних працівників. 

Головною метою освіти в навчальному закладі є виявлення й розвиток здібностей 

кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої 

особистості, яка володіє міцними базовими знаннями, орієнтована на високі моральні 

цінності. 
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Загальні відомості про заклад 
Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Горохівської 

сільської ради Баштанського району Миколаївської області (скорочена назва - 

Олександрівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів) є комунальною власністю Горохівської об’єднаної 

територіальної громади. 

Юридична адреса закладу загальної середньої освіти: 57375, Миколаївська область, 

село Олександрівка, вулиця Шкільна, 3. 

Статут зареєстрований відділом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань Баштанського району реєстраційної служби 

головного управління ДПС у Миколаївській області 03.02.2021 р., реєстраційний 

№1005201070016000146. 

Код ЄДРПОУ 26117171. 

Управління закладом освіти здійснює Горохівська сільська рада представницький 

орган Горохівської об’єднаної територіальної громади. 

Заклад має три рівні освіти: 

Початкова освіта; 

Базова середня освіта; 

Профільна середня освіта. 

Освітня робота закладу освіти впродовж 2021-2022 н.р. була організована згідно:  

 Статуту закладу освіти; 

 Стратегії розвитку закладу освіти; 

 Положення про систему забезпечення внутрішньої якості освіти закладу; 

 Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу закладу 

освіти;  

 освітньої програми закладу освіти; 

 річного плану роботи закладу освіти; 

 перспективного плану роботи закладу освіти; 

 планів виховної роботи класних керівників;  

 плану роботи шкільної бібліотеки;  

 плану роботи методичної ради; 

 планів роботи шкільних методичних об’єднань;  

 планів гурткової роботи з учнями;  

 календарно –тематичного планування з основ наук вчителів –предметників.  
 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Організація освітнього процесу у 2021 –2022 навчальному році була спрямована на 

реалізацію наступних завдань: 

1.1.Освітнє середовище: 

-Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; 

-Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації; 

-Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього 

простору; 

1.2.Система оцінювання здобувачів освіти: 

-формування відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи 

оцінювання їх навчальних досягнень; 

-застосовування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження 

та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти; 

-спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти 

відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання; 

1.3.Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти: 
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-ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання 

сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти; 

-постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних 

працівників; 

-налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками чи іншими законними 

представниками (далі -батьки), працівниками закладу освіти; 

-організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності; 

1.4.Управлінські процеси закладу освіти: 

-наявність стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань; 

-формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм; 

-ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного 

розвитку педагогічних працівників. 

-організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття 

управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, 

взаємодії закладу освіти з місцевою громадою; 

-формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. 

 

У 2021-2022 навчальному році: 

 ЗО планував власну діяльність та формував стратегію розвитку; 

 У ЗО на основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план, 

що конкретизує організацію освітнього процесу; 

 У ЗО освітня програма схвалена педагогічною радою та затверджена його 

керівником; 

 У ЗО наявні інклюзивний клас та створено умови для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми 

розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей; 

 У ЗО у межах часу, передбаченого освітньою програмою, встановлено 

структуру навчального року (за семестрами), тривалість навчального тижня 

(5-денний робочий тиждень), дня (8-годинний робочий день), занять, 

відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу; 

 У ЗО організація освітнього процесу не призводить до перевантаження учнів і 

забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти; 

 У школі функціонує група продовженого дня; 

 У ЗО зарахування учнів до ГПД та їх відрахування з неї здійснюються згідно з 

наказом керівника на підставі відповідної заяви батьків або інших законних 

представників учнів; 

 У ЗО наповнюваність ГПД не перевищує 30 осіб (становить 20 осіб); 

 У ЗО режим роботи ГПД та організації освітнього процесу схвалено 

педагогічною радою та затверджено керівником; 

 У ЗО план роботи вихователя ГПД погоджено заступником директора та 

затверджено директором; 

 У ЗО медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечує медичний 

працівник, який входить до штату ЗО. 

Основним джерелом інформаційного забезпечення впродовж навчального року була 

мережа Інтернет.  

Діяльність закладу освіти висвітлювалась на шкільному веб-сайті 

http://oleksandrivka-sn.edukit.mk.ua/  та на офіційній сторінці закладу освіти в ФБ  

https://cutt.ly/3XtU9Tf 

 

http://oleksandrivka-sn.edukit.mk.ua/
https://cutt.ly/3XtU9Tf
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Відповідно до законодавства здійснювалося комплексне вивчення та 

самооцінювання освітньої діяльності закладу освіти.  

Мета самооцінювання полягає у встановленні відповідності між діяльністю школи та її 

результатами, а також у визначенні проблемних питань і шляхів удосконалення якості 

освітньої діяльності.  

Процес самооцінювання складається з 4 етапів: 

1. Вивчення (моніторинг процесів системи та аналіз результатів моніторингу). 

2. Оцінювання (визначення рівня якості та результатів функціонування системи). 

3. Звітування (аналіз стану та визначення шляхів удосконалення освітньої системи). 

4. Планування (визначення заходів для вдосконалення функціонування системи). 

Напрями самооцінювання освітньої діяльності відповідають стратегії розвитку закладу 

освіти та містять: 

   систему оцінювання здобувачів освіти; 

   оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників; 

   освітнє середовище закладу освіти; 

   управлінські процеси закладу освіти. 

У 2021-2022 навчальному році було проведено комплексне самооцінювання освітніх 

процесів (І семестр) та самооцінювання системи управлінської діяльності ЗЗСО (ІІ семестр), 

результати якого оприлюднені на шкільному веб-сайті. 

 

ІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

2.1.Формування контингенту здобувачів освіти. 

 

Керуючись чинним законодавством, яким регулюється питання формування 

контингенту учнів загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечуючи право на загальну 

середню освіту, її доступність і безоплатність, адміністрація нашого закладу освіти проводить 

заходи, щодо збереження і розвитку шкільної мережі. 

На початку 2021-2022 навчального року у школі було відкрито 11 класів, із них 1-4-х - 4 

класи, 5-9-х - 5 класів, 10-11 -х - 2 класи. Мова навчання - українська. Профіль навчання в 

старшій школі: 10 та 11 класи - філологічний. 

Станом на 05.09.2021 кількість учнів становила 168 осіб. Середня наповнюваність учнів у 

класах складала 15,3 учня. Упродовж 

року прибуло 2 учні, вибуло - 7 учнів у 

зв’язку зі зміною місця проживання. 

Кількість учнів на кінець навчального 

року становила 163 учні. 

На основі поданих заяв 

відповідним наказом по школі 

зараховано до першого класу 2021/2022 

н.р. 15 дітей. Школою організовано 

індивідуальне навчання для 1 учня, а 

також створено інклюзивний клас. П’ять 

учнів навчаються за сімейною формою 

навчання.  

Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було: 

- складено список дітей майбутніх першокласників на 2021-2022 навчальний рік; 

- складено та подано до відділу освіти статистичні звіти за затвердженими формами про 

кількість дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування закладу; 

- складено та подано до відділу освіти статистичний звіт Форма № 77-РВК; 

- перевірено списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного 

розвитку, які повинні навчатися у закладах освіти для дітей, що потребують соціальної 

допомоги та соціальної реабілітації. 
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18; 90% 

2; 10% 

Освіта вчителів 2021-2022 н. р. 
(станом на 01.09.2021); 20 вчителів 

вища 

11 

2 3 
4 

2 

4 1 

Рівень педагогічної майстерності вчителів  

вища 

І 

ІІ 

спеціаліст 

Вчитель методист 

Старший вчитель 

Відмінник освіти 

3-10 років 
10-20 років 

> 20

2 

7 

11 

Педагогічний стаж колективу 

Перспективою на 2022-2023 навчальний рік контингент майбутніх першокласників 

складатиме 1 дитина.  

Школа працює у п’ятиденному режимі. Початок навчальних занять о 08
30

. 

 

2.2.Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами 

Упродовж року навчальний заклад в 

основному був забезпечений кадрами. 

У 2021/2022 навчальному році у школі 

працювало 20 педагогічних працівників (18 

основних педагогів та 2-х сумісників), у тому 

числі 1 директор, 1 заступник з 

навчально-виховної роботи та 1 заступник з 

виховної роботи по 0,75 ставки кожний, 1 

педагог-  організатор, 1 практичний психолог на 

0,5 ставки, 1 асистент учителя, 1 вихователь. З 

них 18 вчителів мають вищу педагогічну освіту, 

що становить 90%, 2 – н/вищу освіту (10%). 

 

Кваліфікаційний рівень вчителів: 

11 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 вчителів першої категорії, 3 

вчителів мають другу 

кваліфікаційну категорію, 4 - 

вчителі-спеціалісти. 

У нас 2 вчителя мають 

педагогічне звання 

вчителя–методиста (Лоцуняк Т. О., 

Завгородня Р. 

В.), 4 – педагогічне звання 

«старший учитель» 

(Піскун О. Ф., Ситнік Т. Л., 

Кислиця Є. С., Фисина Л. Т., яка 

нагороджена нагрудним значком 

«Відмінник освіти»). Таким чином, 

в школі проводилась системна 

робота по забезпеченню освітнього 

процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту учителів. 

 
Аналіз щодо педагогічного 

стажу роботи учителів показує, 

що найбільше педагогів (11) зі 

стажем 

більше 20 років, 7 вчителів зі 

стажем від 10 до 20 років, 2 - 

від 3 до 10 років стажу. 
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31-40 41-50 51-55 > 55

7 

4 

2 

7 

Віковий склад педагогічного колективу 

Аналіз вікового складу педагогічного колективу дає змогу зробити висновок, що 

більшість педагогів з життєвим і професійним досвідом, висококваліфіковані педагоги, 

майстри своєї справи. Можна 

сказати, що у закладі є команда, 

яка і є основною опорою з 

розбудови закладу. 

               Також колектив 

поповнюється молодими 

спеціалістами, учителі 

намагаються підвищувати свій 

професійний рівень. Позитивними 

сторонами навчального процесу в 

школі є те, що зменшилася 

кількість виникнення конфліктів 

між учителями, учнями, батьками. 

Це зумовлено певною мірою 

бажанням всіх сторін йти на 

компроміс та взаєморозуміння.  

 

 

Самооцінювання системи педагогічної діяльності закладу освіти засвідчило наступне. 

Учителі самостійно розробляють календарно-тематичні плани відповідно до державних 

стандартів загальної середньої освіти, навчальних програм, освітньої програми, розробляють 

навчальні програми на основі модельних. Під час розроблення календарно-тематичного плану 

враховуються особливості окремих класів. За підсумками навчального року вчителі 

самостійно або спільно з колегами аналізують результативність календарно-тематичного 

планування, вносять необхідні корективи. У змісті календарно-тематичного планування 

присутні види роботи, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями та 

спільними для них уміннями. Учителі самостійно визначають обсяг годин на вивчення 

навчальної теми, можуть змінювати послідовність вивчення тем у календарно-тематичному 

плані. Учителі використовують види, форми і методи роботи, спрямовані на оволодіння 

учнями ключовими компетентностями.  

Учителі розробляють або використовують інформаційні освітні ресурси підчас 

проведення навчальних занять або обов’язкових видів роботи для учнів. З розроблених 

освітніх ресурсів учителі формують власне освітнє портфоліо. Вчителі розробляють або 

використовують електронні освітні ресурси з метою запровадження технологій дистанційного 

та змішаного навчання. Розроблені інформаційні ресурси оприлюднюються на сайті закладу 

освіти, у власних професійних сайтах, фахових виданнях тощо. Відбувається процес 

поширення та обміну педагогічним досвідом. У закладі освіти відбувається формування в 

учнів суспільних цінностей через зміст навчального матеріалу предметів. Під час проведення 

навчальних занять в учнів виховується почуття патріотизму, поваги до державної мови, 

законів України. Відбувається розвиток загальнолюдських цінностей, навичок співпраці та 

командної роботи.  

Педагогічні працівники сприяють розвиткові демократичних цінностей та 

громадянських компетентностей учнів. Особистим прикладом виховується в учнів толерантне 

ставлення та взаємоповага між учасниками освітнього процесу. Учителі володіють навичками 

використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі, використовують у своїй роботі 

інформаційно-комунікаційні технології, які сприяють оволодінню учнями ключовими 

компетентностями. Під час проведення навчальних занять використовуються медіаресурси, 

можливості Інтернет-мережі. Педагогічні працівники постійно підвищують свій професійний 

рівень, використовуючи різноманітні форми підвищення кваліфікації, передачі педагогічного 

досвіду, а також самоосвіту. Цікавляться новими тенденціями у розвитку освіти. Отримані 

09 

170 
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навички та компетентності застосовують у викладацькій діяльності. Систематично аналізують 

і оцінюють свою роботу з метою вдосконалення власної педагогічної майстерності. 

Вдосконалюють свої знання та навички взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами.  

Керівництвом здійснюється аналіз професійного розвитку педагогічних працівників. 

Педагогічні працівники беруть участь у освітніх проєктах, інноваційній роботі, впроваджують 

нові форми та методи роботи в педагогічній діяльності, залучаються до експертної освітньої 

роботи. 

Цьогоріч завершено впровадження концепції НУШ. Моніторинг реалізації 

виконання державного стандарту початкової школи у закладі засвідчив наступне. Метою 

початкової освіти у закладі був всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, 

творчості та допитливості. 

Реалізація мети початкової освіти ґрунтувалася на таких ціннісних орієнтирах, як: 

- визнання унікальності та обдарованості кожної дитини, що забезпечується рівним 

доступом до освіти, забороною будь-яких форм дискримінації або відокремлення дітей на 

основі попереднього відбору; 

- цінність дитинства, що оберігається шляхом встановлення освітніх вимог, які відповідають 

віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема 

гру, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість 

дитини;-радість пізнання, що обумовлюється використанням в освітньому процесі 

дослідницької та проектної діяльності; 

- розвиток вільної особистості шляхом підтримки самостійності, незалежного мислення, 

оптимізму та впевненості в собі; 

- забезпечення безпеки у результаті створення атмосфери довіри і взаємоповаги, 

перетворення школи на безпечне місце, де запобігають насильству і цькуванню, надають 

необхідну підтримку; 

- плекання любові до рідного краю та української культури, шанобливе ставлення до 

Української держави; 

- формування активної громадянської позиції, відповідальності за своє життя, розвиток 

громади та суспільства, збереження навколишнього світу.  

Реалізація Державного стандарту передбачала організацію освітнього процесу із 

застосуванням діяльнісного підходу на інтегрованій основі та з переважанням ігрових методів 

у першому циклі (1-2 класи) та на інтегровано-предметній основі у другому циклі (3-4 класи). 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначалися з урахуванням компетентнісного 

підходу.  

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти 

було визначено за такими освітніми галузями: 

 мовно-літературна (українська мова та література); 

 іншомовна (англійська мова); 

 математична; 

 природнича; 

 технологічна; 

 інформатична; 

 соціальна і здоров’язбережувальна; 

 громадянська та історична; 

 мистецька; 

 фізкультурна. 

 
Упровадження мовного законодавства  

У 2021-2022 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо 
впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. 
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Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота 

щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства. 

Освітній процес здійснювався державною мовою. Основними найважливішими напрямками 

діяльності педагогічного колективу закладу освіти були: 
створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, 

творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян; 
забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури 

українського народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей; 
залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу; 
створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом 

україномовного середовища; 
здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та 

різноманітних видів усної народної творчості; 
заклад освіти проводить набір дітей в 1-й клас лише з українською мовою навчання; 
школа працює за навчальним планом з українською мовою навчання з вивченням 

англійської мови як іноземної; 
при складанні навчального плану в поточному навчальному році були використані додаткові 

години з варіативної складової на вивчення української мови у 10-му та 11-му класах; 
державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної 

складової навчального плану закладу освіти; 
учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає; 
всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні 

та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему 

самоосвітньої роботи; 
діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, 

громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою; 
державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі 

наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання; 
наповнення персональних сайтів вчителів здійснюється українською мовою; 
тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою; 
інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється 

державною мовою; 
у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит; 
в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: «Українська національна 

символіка», «Мова – душа народу»; 
постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів; 
з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, 

утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, 

проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри 

та козацькі забави тощо. 
            Таким чином, в школі проводилась спланована системна робота щодо впровадження 

мовного законодавства.  

 
Впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) 

 
             Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку 

освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних 

технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку 

дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти під час 3 карантину», пріоритетними 

напрямками діяльності школи у 2021-2022 навчальному році щодо впровадження ІКТ були: 
– впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес; 
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–– використання освітніх платформ Google classroom, «Всеосвіта», «На урок», Google Meet та 

ZOOM під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень під час 

поширення коронавірусної інфекції; 
– формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх 

інформаційних потреб; 
– удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу; 
– оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних 

технологій в управлінській діяльності. 
             Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій – 

надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання 

наступних складових: 
– створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і 

комунікаційними технологіями; 
– підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів інтернет; 
– інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів; 
– створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній 

процес (особливо під час карантинних обмежень); 
– підвищення ефективності управління закладом загальної освіти; 
– забезпечення функціонування закладу у електронному ресурсі «ІСУО» та «АІКОМ». 
             Упродовж 2021-2022 навчального року здійснено наступні заходи щодо 

інформатизації та комп’ютеризації школи: 
– продовжено роботу щодо підтримки і постійного оновлення веб-сайту закладу та 

персональних сайтів учителів школи; 
– встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу 

інформатики; 
– використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби з 

математики, фізики, природознавства; 
– вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів 

предметників із використанням комп’ютерних технологій; 
– встановлено ноутбуки, телевізори або інтерактивні дошки і проектори в навчальні кабінети 

та ресурсній кімнаті; 
– обладнання конференц-зали та актової зали використовується для забезпечення більш 

високої якості проведення позакласних заходів, педагогічних рад, нарад, семінарів, 

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

 

Забезпечення обов’язковою освітою у 2021-2022 навчальному році 
 

У 2020-2021 навчальному році освітній процес у Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої 

програми, робочого навчального плану і річного плану роботи школи. 

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

школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних 

предметів, під час яких враховувались особливості закінчення 2021-2022 навчального року та 

результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), а 

також характеру контролю (попереднього, поточного, перспективного). 

Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні. 

Предмети інваріантної складової навчального плану викладалися за державними програмами, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах 

загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році. 

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з 

вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлено підсумкові звіти.  

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у 



11 

 

межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення 

предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) 

практично співпадає. 

Інваріантна складова навчального плану використана повністю. Вчителі забезпечили 

виконання вимог програм щодо: проведення контрольних, лабораторних, практичних, 

творчих робіт; оцінювання результатів освітньої діяльності учнів. Таким чином, робота з 

реалізації освітньої програми та навчального плану повністю завершена. 

Індивідуальне та сімейне навчання 
Відповідно чинного нормативно-правового законодавства України у 2021-2022 

навчальному році у закладі було організовано навчання за індивідуальною формою для учня 6 

класу. Розклад занять за індивідуальною формою був затверджений директором школи за 

погодженням з батьками учнів. Облік занять здійснювався в окремому журналі встановленого 

зразку. 

Згідно Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти, заяв батьків, було організовано навчання за сімейною формою навчання. Таких учнів у 

школі 5: 1 клас – 1 учень; 2 клас - 2 учні; 5 клас – 2 учні. 
Для учнів 1, 2 класів було проведено 3 контрольні роботи (Іс. – 1; ІІс. – 2) та підсумкова 

контрольна робота з усіх предметів. Учні 5 класу виконували 4 контрольні роботи по 2 

кожного семестру та підсумкову контрольну роботу. Контрольні роботи проводились згідно 

графіка, який був узгоджений з батьками учнів та затверджений директором школи. 

Контроль за організацією індивідуального та сімейного навчання учнів забезпечувався 

заступником директора з навчально-виховної роботи Стасишиною Л. Й. поточно та 

щомісячно. Питання організації індивідуальної та сімейної форм навчання з учнями 

розглядались на нарадах при директорові. 

 

Інклюзивне навчання 

 
Відповідно до нормативно-правової бази та заяв батьків та з метою реалізації права 

дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та 

інтеграцію в суспільстві у 2021-2022 навчальному році був створений клас з інклюзивним 

навчанням – 4 клас, 1 учень. 

Для організаційно-методичного забезпечення інклюзивного навчання було розроблено 

«Заходи по організації інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами». 
Наказом директора було затверджено склад команди психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами, до якої на постійній основі були залучені 

вчителі-предметники, які викладають у даному інклюзивному класі, та інші фахівці. Команда 

супроводу в складі постійних учасників та залучених фахівців в активній співпраці з батьками 
учня з особливими освітніми потребами розробили індивідуальну програму розвитку для 

дитини та систематично проводили моніторинг її виконання з метою коригування та 

визначення динаміки розвитку дитини. 

Навчання учня здійснювалось з урахуванням особливостей освітніх потреб учня на 

основі використання особистісно-орієнтованого підходу. Оцінювання навчальних досягнень 

дитини з особливими освітніми потребами здійснювалось згідно критеріїв оцінювання. 

Упродовж 2021-2022 навчального року постійно проводилася 

інформаційно-просвітницька робота та заходи щодо організації взаємодії та 

взаємопорозуміння між учасниками освітнього процесу, формування толерантного ставлення 

до учнів з ООП. 

Учень з особливими освітніми потребами упродовж 2021-2022 навчального року 

залучався до різноманітних виховних заходів шкільного та обласного рівнів. 
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Результати навчальних досягнень учнів 
 

Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних 

досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання 

навчальних предметів було визначено доцільність формувального оцінювання у 1-4-х класах. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4-х класів здійснювалось вербально, учнів 5-11-их 

класів – за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів. 

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. 

За підсумками 2021-2022 навчального року із 163 учнів 1-11-х класів: 

– 72 учні 1-4-х класів оцінено вербально; 

– 91 учень 5-11-х класів атестовано з усіх предметів за 12-бальною шкалою оцінювання 

навчальних предметів; 

– 163 учні переведено на наступний рік навчання; 

– 4 учні 5-10-х класів нагороджено Похвальними листами: Кравцов Костянтин (5 клас); 

Марецька Олександра (5 клас); Картюк Ніка (7 клас); Самсонова Вікторія (7 клас). 

Отримали свідоцтво про базову 

загальну середню освіту – 14 учнів 9-го 

класу. Отримали свідоцтво про повну 

загальну середню освіту 8 учнів. 

Нагороджено Золотою медаллю «За 

високі досягнення у навчанні» – 1 учень 

11-го класу Волков Олександр. 

Рівень навчальних досягнень 

учнів за результатами 2021-2022 

навчального року: високий – 5 учнів, що 

становить 5,5%; достатній рівень мають 

21 учень – 23,1 %; середній рівень – 63 

учні – 69,2 %, початковий рівень – 2 учні 

– 2,2%. 

 

Пропоную вашій увазі 20 кращих учнів школи за результатами 2021-2022 навчального 

року. 

 

1. Марецька Олександра 5 10,77 

2 Самсонова Вікторія 7 10,76 

3 Картюк Ніка 7 10,67 

4. Волков Олександр 11 10,24 

5. Кравцов Костянтин 5 10,33 

6. Базілєва Марія 5 10 

7. Вознюк Каріна 5 9,92 

8. Родчин Марія 5 9,77 

9. Копайгора Дмитро 10 9,53 

10. Резніченко Андрій 10 9,47 

11. Кудрявець Анастасія 5 9,38 

12. Малюк Ельвіра 5 9,38 

13. Резніченко Дмитро 10 9,33 

14. Слушна Софія 6 9,29 

15. Орищак Олександра 11 9,25 

16. Драгуненко Анна 9 9,17 

17. Кизимов Антон 9 9,17 

18. Завадський Станіслав 11 9,00 

19. Перевалов Артем 8 8,88 

20. Дмитрова Вікторія 11 8,76 
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Серед значних недоліків у роботі вчителів-предметників слід зазначити, що 2,2 % учнів 

школи мають початковий рівень навчальних досягнень. Слід кожному вчителеві розробити 

систему заходів, направлених на підвищення ефективності роботи в напрямку підвищення 

якості освіти.  

А учні 5-8 класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень 

результатів навчання (1, 2, 3 бали) у вивченні одного з предметів (українська мова, 

математика, алгебра, геометрія), переведені на наступний рік навчання для продовження 

здобуття загальної середньої освіти за індивідуальним навчальним планом (з предметів, за 

якими було виявлено початковий рівень результатів навчання). 
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Результати державної підсумкової атестації 
Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону 

України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової 

атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, Порядку 

переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369,  учні 4-го, 9-го, 

11-го класів були звільнені від державної підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році.  

З метою якісної організації проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х 

класів  у школі були проведені наступні заходи:  

 оформлений стенд “ДПА/ЗНО – 2022” 

 з педагогічними працівниками школи, з учнями та їх батьками було 

проведено у листопаді 2021 - січні 2022 року збори, наради, засідання щодо вивчення 

нормативних документів Міністерства освіти  і науки України, Департаменту науки і 

освіти, відділу освіти  про порядок закінчення 2021/2022 навчального року. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновки про рівень організації та 

проведення ДПА/ЗНО: 

 в закладі було проведено належну роботу з підготовки до державної 

підсумкової атестації учнів 11-го класу; 

 вчителі-предметники забезпечили виконання державних програм з 

навчальних предметів (частково матеріал викладався дистанційно, ущільнено); 

 протягом ІІ семестру велося систематичне повторення навчального матеріалу 

з навчальних предметів; 

 діяльність педагогічного колективу була спрямована на успішне завершення 

навчального року та проведення ЗНО. 

Участь випускників 11-го класу у ЗНО-2022 - учні не брали участі у ЗНО-2022 через не 

залежні від них причини. На всеукраїнський мультитест учні мали змогу зареєструватись і 

пройти його самостійно. У нас зареєструвалося 2 учні, які були на підконтрольній території, і 

пройшли його успішно. 

Щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів в результаті проведеного 

самооцінювання було виявлено наступне. У закладі освіти розроблено систему оцінювання, 
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що включає принципи, форми, методи, критерії, процедури та правила оцінювання. 

Розроблена система ґрунтується на національних критеріях та вимогах оцінювання, враховує 

національну шкалу оцінювання та ілюструє культуру оцінювання, сформовану закладом 

освіти. Принципи, критерії, процедури та правила оцінювання описано в освітній програмі. 

Учителі адаптують, розробляють критерії оцінювання для різних видів діяльності. Критерії 

оцінювання є доступними та зрозумілими для учнів, оприлюднені в різних формах: усній, на 

сайті закладу, на інформаційних стендах у навчальних кабінетах та інших приміщеннях 

закладу. Система оцінювання в закладі освіти ґрунтується на компетентнісному підході. 

Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до навчання: 

діє учнівське самоврядування, учні займаються волонтерством. Учителі дають учням 

доручення, іноді делегують повноваження. Здійснюється профорієнтаційна робота. 

Методична робота 

Педагогами школи обрано науково-методичну тему на 2020-2025 роки: «Від 

інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування 

компетентної особистості здобувачів освіти Нової української школи». 

Для реалізації завдань школи були проведені педагогічні ради: 

 Про схвалення Положення про педагогічну раду Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів (Директор) 

 Аналіз роботи школи за 2020-2021 навчальний рік  та особливості організації 

освітнього процесу  у  2021-2022 навчальному році» (Директор, ЗДНВР, ЗДВР) 

 Про схвалення плану роботи закладу освіти на 2021-2022 навчальний рік. 

(Директор, ЗДНВР, ЗДВР) 

 Про схвалення Положення про команду психолого-педагогічного супроводу 

дитини з ООП у Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів. (ЗДНВР) 

 Про схвалення Положення про академічну доброчесність у Олександрівському 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів (ЗДНВР) 

 Про схвалення  плану роботи  методичної ради  закладу на 2021/2022 

навчальний рік (ЗДНВР)                                                                                                     

 Про схвалення складу комісії з питань академічної доброчесності. (ЗДНВР) 

 Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів. (ЗДНВР) 

 Про схвалення Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 

Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів              (Директор) 

 Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-11 класів у  2021/2022 

навчальному році. (ЗДНВР) 

 Про різні види планування освітнього процесу у закладі освіти у 2021-2022 

навчальному році. (ЗДНВР, ЗДВР) 

 Про схвалення Положення про інституційну форму здобуття освіти у 

Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів (ЗДНВР) 

 Про схвалення Положення про сімейну форму здобуття освіти у 

Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів (ЗДНВР) 

 Про схвалення Положення про індивідуальну форму здобуття освіти у 

Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів (ЗДНВР) 

 Про схвалення Положення про порядок зарахування, відрахування та 

переведення учнів у Олександрівському ЗССО І-ІІІ ступенів (Директор) 

 Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного  (Директор)          

 Наскрізні лінії як засіб інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей. (ЗДНВР) 
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Педагоги, які атестувалися у 2022 році, Піскун О. Ф., Коваль С. В., Лоцуняк Т. О., 

виступили із звітом своєї роботи на педагогічній раді «Захист власної педагогічної системи 

вчителями, які атестуються. Презентація власного педагогічного досвіду.  (Творчі звіти 

вчителів, майстер-класи)» у січні 2022 року. Проте через воєнний стан останнє засідання 

атестаційної комісії не було проведене.  

Методичною радою школи розглянуто питання: 

 Про підсумки методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік та організацію 

методичної роботи з педагогами школи у 2021-2022 навчальному році.        

 Про обговорення й затвердження плану роботи методичної ради, планiв роботи 

методичних об’єднань на 2021-2022 навчальний рiк 

 Про погодження Положення про методичні об’єднання. 

 Особливості організації освітнього процесу та інструктивно-методичні рекомендації 

МОН України щодо викладання предметів у 2021/2022 навчальному році. 

 Про організацію проведення предметних олімпіад 

 Професійний стандарт вчителя 

 Про підсумки організації І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін та їх участі у ІІ етапі 

 Вивчення Положення про конкурс «Учитель року» 

 Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 

2022»,  участь учителів школи у ІІ турі конкурсу «Учитель року-2022»   

 Про організацію проходження курсів з підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на 2022 р. 

 Про хід атестації педагогічними працівниками школи. 

 Про завдання методичної служби щодо підготовки учнів до ЗНО - 2022 

 Про адаптацію здобувачів освіти до навчання в 1, 5, 10 класах. 

 Про аналіз успішності здобувачів освіти та виконання навчальних програм за І 

семестр 2021-2022н.р. 

 Про підсумки шкільних олімпіад. 

 Про роботу вчителів з поповнення кабінетів методичними матеріалами, 

використання наочності з метою формування навичок і вмінь освітньої роботи. 

 Про звіти вчителів що атестуються  щодо самоосвітньої діяльності. 

 

Слід відзначити роботу ШМО вчителів початкових класів (керівник Ситнік Т. Л.); 

ШМО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Борозенець А. Г.); ШМО 

вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Лоцуняк Т. О.); ШМО класних керівників 

(керівник Піскун О. Ф.). 

Протягом навчального року особлива увага адміністрації школи приділялась росту 

педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та 

атестацію педагогічних працівників. Згідно плану пройшли курсову перепідготовку вчителі 

Піскун О. Ф., Коваль С. В., Лоцуняк Т. О.. 

Педагоги школи стали активними учасниками проведених методичних заходів. У 

жовтні 2021 року та січні 2022 року проведено педагогічні читання «Сучасній школі - сучасні 

вчителі», «Фанати педагогічної справи». У жовтні 2021 року проведений семінар «Розбудова 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі», у січні 2022 року - круглий стіл на 

тему: «Виховання на цінностях як одна з ключових компетентностей НУШ». 

Методичні заходи сприяли створенню позитивного психоемоційного клімату в 

педагогічному середовищі; підготовці вчителів до якісної реалізації нових Державних 

стандартів, навчальних програм; підвищенню професійної компетентності педагогів шляхом 

самоосвітньої діяльності; створенню умов до самоусвідомленого дотримання педагогічної 

етики та збереження психічного здоров'я педагогів; розвитку комунікативних умінь та 



18 

 

навичок вчителів; визначенню ролі вчителя у формуванні позитивних якостей особистості 

учнів.  

Цікаво та плідно проходять заходи нетрадиційних форм методичної роботи: огляди 

педагогічної преси «Хвилями океану педагогічних новинок», бесіда-обговорення «Хто такі 

«мережеві» діти або покоління Z та Альфа», про використання новітніх технологій у виховній 

роботі, відверта розмова «Формування  життєвих цінностей школярів. Подолання шаблонів і 

стереотипів», профілактика булінгу в учнівському середовищі, тренінгове заняття 

«Згуртування колективу», майстер-клас «Формування в учнів культури поведінки та 

спілкування, навчання їх способів розв'язання конфліктів», психологічний практикум 

«Рефреймінг у НВП та повсякденному житті педагога». 

Цікаво та неординарно проходило вивчення передового педагогічного досвіду. В ході 

роботи були проведені майстер-класи «Застосування QR-кодів з метою активізації уваги учнів 

на уроках зарубіжної літератури»  (Товпенюк К. Ю.), «Лайфхаки з дистанційного навчання» 

(Борозенець А. Г.), «Створення асоціативних колажів як один із способів організації роботи 

учнів з історичними даними»  (Кислиця Є. С.), «Сторітелінг на уроках мови в початковій 

школі»  (Коваль С. В.), «Кроссенс-метод візуалізації навчального матеріалу» (Піскун О. Ф.), 

«Клубок запитань «Дізнайся у свого друга» на уроках англійської мови» (Лоцуняк Т. О.), 

«Трудове виховання дітей як педагогічна проблема сучасності» (Самсонова Я. О.), 

«Математична кулінарія. Розвиток підприємницької компетентності на уроках математики» 

(Борозенець А. Г.). педагоги стали не лише слухачами чи глядачами, а й актавними 

співучасниками майстер-класів. 

Проведення таких заходів стимулює вчителя до особистісного й професійного 

зростання, досягнення нових педагогічних цілей; розвиває вміння педагогів працювати в 

умовах вибору педагогічної позиції, технології, змісту, форм і методів навчання і  виховання. 

Сьогодні практично всі вчителі активні користувачі мережі Інтернет. Вони проходять 

навчання в онлайн-режимі, вивчають досвід колег із питань, які їх стосуються, досконало 

вивчають і обговорюють створення проєктів нових освітянських законів. Вже четвертий рік 

працюємо в умовах Нової української школи. Бачимо в цій системі роботи плюси і мінуси. 

 

Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів 

 
У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення 

необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних 

кабінетів школи. В закладі освіти функціонує 26 навчальних приміщення, з них: 4 кабінети 

початкової школи та 1 ГПД, 11 предметних кабінетів та класних кімнат, 2 майстерні по 

обробці металу та деревини, 1 майстерня з обслуговуючої праці, 2 спортивних зали, ресурсна 

кімната, конференц-зала та шкільний музей, бібліотека та книгосховище. Кабінети 

відповідають нормативним та санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню про навчальні 

кабінеті загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20.07.2004 № 601.  

У кабінетах, класних кімнатах вчителями та батьками зроблені капітальні та ґрунтовні 

поточні ремонти, після яких кабінети набули естетичного вигляду, відповідають сучасним 

вимогам. Окрім того, кабінети забезпечені навчально-методичною літературою, в достатній 

кількості матеріалами для реалізації практично-дієвої і творчої складових змісту навчання, 

матеріалами для індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його 

методичного рівня. У кожному кабінеті представлені творчі роботи учнів, матеріали до 

тематичного оцінювання, різнорівневий дидактичний матеріал, постійні та динамічні 

експозиції тощо. 
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Робота з обдарованими учнями 
Під керівництвом вчителів учні школи традиційно активні учасники різноманітних 

конкурсів. Протягом 2021-2022 навчального року учні школи брали активну участь у 

Всеукраїнських творчих конкурсах:  

Лявдіна А. в конкурсі «Творча іскорка палає», організованим відділом освіти 

Горохівської сільської ради, посіла І м. (вчитель Ситнік Т. Л.), Самсонова В. посіла ІІ м. 

(вчитель  Самсонова Я. О.), Кудрявець А. посіла ІІ м. (вчитель Лявдіна С. М.). 

Вибороли перемогу у І етапі обласного конкурсу-виставки «Новорічна композиція» 

Самсонова В. (вчитель Самсонова Я. О.) та   Чумаченко Г. (вчитель Завадська С. О.), їх роботи 

брали участь у обласному етапі конкурсу.  

Учні були активними учасниками у Всеукраїнських учнівських олімпіадах. Так 

Богданчиков Жан, учень 11 класу виборов чотири призових місця: з англійської мови (ІІІ м., 

вчитель Товпенюк К. Ю.), з української мови і літератури (ІІ м., вчитель Лявдіна С. М.), з 

історії (ІІІ м., вчитель Кислиця Є. С.), з фізики (ІІІ м.,  вчитель Завгородня Р. В.). Волков 

Олександр, учень 11 класу, виборов три призових місця: з історії (ІІ м., вчитель Кислиця Є. 

С.), з фізики (ІІІ м., вчитель Завгородня Р. В.), з математики (ІІІ м., вчитель Фисина Л. Т.). 

Перевалов Артем, учень  8 класу з фізики посів І м. (вчитель  Завгородня Р. В.) та Цой 

Тетяна, учениця 11 класу посіла ІІ місце з інформаційних технологій (вчитель Борозенець А. 

Г.). Троє учнів школи представляли Горохівську громаду в області: Перевалов Артем, учень 

 8 класу, та Волков Олександр, учень 11 класу, з фізики (вчитель Завгородня Р. В.), Цой 

Тетяна, учениця 11 класу, з інформаційних технологій (вчитель Борозенець А. Г.). 

Участь у ХХІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика взяли по 

одному учаснику від кожного класу та посіли призові місця: Звонарьова Поліна (учениця 3 

класу, вчитель Завадська С. О.) – І місце в районі та ІІІ місце в області; Лявдіна Анна (учениця 

4 класу, вчитель Ситнік Т. Л.) – І місце в районі, кандидат на область ; Вознюк Каріна  

(учениця 5 класу) - ІІ місце, Слушна Софія (учениця 6 класу) – ІІІ місце (вчитель Стасишина Л. 

Й.); Самсонова Вікторія (учениця 7 класу) – ІІ місце, Резніченко Андрій (учень 10 класу) – ІІІ 

місце, Богданчиков Жан (учень 11 класу) – ІІІ місце (вчитель Лявдіна С. М.). 

Учні активні у проведенні конкурсів:  

- Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека – 2022»;  

- Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»;  

- Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»; 

- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру». 

Педагоги школи беруть активну участь у різноманітних онлайн зустрічах, семінарах, 

вебінарах, про що свідчать сертифікати та грамоти.   
 

ІІІ. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
 

Виховна робота Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів протягом 2021-2022 

навчального року була спрямована на виконання завдань, поставлених Конвенцію про права 

дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про освіту», Закон 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основними орієнтирами 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2022 (указ президента України від 25 червня 

2017 року №344/2017), методичними рекомендаціями з деяких питань організації виховного 

процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок Лист МОН № 1/9-362 від 16.07.21 року), стратегічних підходів до 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді  в системі освіти визначених Указом 

Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання», постановою Кабінету  Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про 

затвердження плану дій щодо  реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 

2020-2025 роки». 
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Виховання учнів у  школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської 

культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети 

життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави. 

  Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ» передбачає залучення 

учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, 

оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, екологічної.  

  Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів: 

  

•         військово-патріотичне виховання; 

•         громадсько-правове виховання; 

•         екологічне виховання; 

•         художньо-естетичне виховання; 

•         родинно-сімейне виховання; 

•         моральне виховання; 

•         профорієнтаційне виховання; 

•         превентивне виховання 

•         формування здорового способу життя; 

•         розвиток творчих здібностей. 

та відповідно до основних орієнтирів виховання: 

•         ціннісне ставленнядо себе; 

•         ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; 

•         ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

•         ціннісне ставлення до праці; 

•         ціннісне ставлення до природи; 

•         ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

 

Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної системи 

на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування 

моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України. Тому для 

досягнення означеної мети педагогічний колектив продовжує працювати над   реалізацією 

таких завдань: організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на 

засадах проектної педагогіки, створення програми виховання для окремого класу з 

урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - 

результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів, 

задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, 

любові та прихильності, визнанні та оцінці, реалізації у процесі роботи особистісно 

орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до 

організації виховного процесу в шкільному та класному колективах, оптимальному поєднанні 

форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової, створення належних 

умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та 

підтримки), його психолого-педагогічний супровід, співпраця з органами учнівського 

самоврядування.   

Виховна система школи та робота класоводів та класних керівників спрямована на 

виховання ціннісних орієнтирів здобувачів освіти, передбачені програмою. 

 

Національно – патріотичне виховання 

 

Формування ціннісного ставлення до суспільства і держави. У  закладі  організовано 

опанування здобувачами освіти основ Конституції України. Класними керівниками, вчителем 

правознавства проводяться тематичні години спілкування та позакласні виховні заходи, 

спрямовані на виховання патріотичних почуттів, поваги до державних символів України, до 

рідної землі, свого народу, прищеплення шанобливого ставлення до культури, традицій, 
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звичаїв усіх народів, що населяють Україну. Протягом І семестру 2021-2022 навчального року 

класними керівниками проведені уроки мужності: «Україна в огні»; «Недописані сповіді, які 

опалила війна …», до Дня гідності та свободи  «Революції, що нас змінили»… Учителем 

Захисту України проведений шкільний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри "Сокіл" (Джура), профорієнтаційний бліцінформ «Де здобути 

професію військового» (Вч. Захисту України), традиційним у школі є  проведення мітингів до 

Дня вигнання нацистських окупантів з України, до Дня пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій,  проведене свято «Козацькі розваги» для 1-4 класів спортивний конкурс 

«Нумо, хлоп'ята» для учнів 5-7 класів до Дня Збройних сил України,  до Дня української 

писемності та мови. Лінійка "Українському роду нема переводу". В грудні у рамках місячника  

превентивного та правового виховання «Ти – людина» проведені тематичні години 

спілкування. Учні школи та їх батьки взяли активну участь у благодійній акції «Подарунки 

воїнам АТО». Органами учнівського самоврядування організована і проведена акція 

«Незабудки пам`яті» до Дня вшанування жертв голодоморів, акція «300 долоньок», 

присвячена героям Крут,  про події революції гідності створили лепбук «Революція гідності». 

Важливою складовою національно-патріотичного виховання є мовне питання. В 

лютому місяці в рамках проведення Дня рідної мови проведені заходи: інформаційні години 

для учнів  «Доля мови – доля народу», виховний захід для учнів 1-4 класів «Лети, наша мово 

прекрасна над світом» , конкурс знавців рідної мови для учнів 5-7 класів, учні 7 класу взяли 

участь у онлайн-флешмобі «Пишу, читаю, думаю українською». До дня української 

писемності та мовлення для учнів 9-11 класів проведена конференція «Краща мова єднання». 

Загальношкільною традицією стала участь учнів школи в диктантах національної єдності. В 

березні місяці традиційним в школі є проведення Шевченківських днів «Живе і вічне слово 

Кобзаря».  

Ціннісне ставлення до праці та природи  спрямоване  на формування творчої 

працелюбної особистості, забезпечення молодого покоління науковими знаннями про 

взаємозв’язок природи і суспільства. Згідно річного плану роботи школи проведений конкурс 

букетів та композицій з квітів «Осінній дивограй», в рамках місячника трудового виховання 

«Зроби сам» у листопаді місяці проведений виховний центр з трудового виховання  

"Дивовижні створіння осені" для 1-4 класів (Завадська С. О.), тематичні виховні години в 

класах. Традиційними є проведення трудових десантів «Затишок», «Чиста, затишна школа – 

окраса села» 

Для забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, 

формування фізичних здібностей особистості проведені години спілкування з превентивної 

тематики,  години спілкування до Міжнародного дня відмови від паління, спортивні заходи в 

рамках Олімпійського тижня, заходи, спрямовані на формування культури харчування та 

правильних харчових звичок, розважально-конкурсна гра до Міжнародного Дня дитини. 

Педагогом-організатором Самсоновою Я.О. один раз на місяць проводиться засідання школи 

лідерів. 

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. 

Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було 

формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, 

культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого 

ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей 

українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, 

формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання 

дітей, проводяться  заходи  щодо популяризації сімейного способу життя, формування 

національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження 

репродуктивного здоров`я. 

           У школі проводиться робота, спрямована на виховання у дітей та підлітків 

бережливого ставлення до природи. Традиційно у жовтні місяці проходять заходи у рамках 

загальношкільного  конкурсу «Ми у відповіді за тих, кого приручили», «Уроках доброти»  до 

file:///D:/рабочий%20стол/1%20Річний%20план%20на%202021-2022н.р..xls%23'III.%20Спортивні%20заходи'!D8
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Всесвітнього дня тварин,  до Дня енергозбереження органами учнівського самоврядування 

знятий відеоролик. Учні школи та їх батьки активно долучаються до акцій «Ми за чисте 

довкілля» 

Правовиховна робота. Профілактика булінгу 

З метою формування в здобувачів освіти загальнолюдських цінностей, зокрема 

морально-етичних,  виховання поваги до закону, відповідальності; вироблення в дітях 

імунітету до негативних впливів, профілактики асоціальних проявів у поведінці здобувачів 

освіти, надання їм допомоги і захисту в школі організована робота з попередження 

правопорушень.  Педагогічний колектив керувався Антибулінговою програмою 

Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Горохівської сільської ради Миколаївської області. 

 Метою даної програми є: ознайомити учасників освітнього процесу з причинами 

виникнення булінгу, впливу цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в 

цілому, опрацювати практичні методи виявлення постраждалих та булерів, методи роботи з 

ними та профілактики даного явища.  

Програма складається з теоретичного матеріалу і практичної складової – виявлення 

жертв боулінгу або булерів, побудові стратегічних рішень та конкретних методів впливу на 

учасників булінгу, організації системної роботи в учнівському колективі. 

 У школі організована усталена система профілактичної роботи, яка складається із 

щоденного обліку відвідування здобувачами освіти навчальних занять; низки заходів 

правового, психолого-педагогічного характеру, спрямованих на формування в здобувачах 

освіти позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, 

відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків; заповнення 

вільного часу здобувачів освіти (відвідування  гуртків, спортивних секцій). В шкільному 

коридорі розміщені інформаційні оголошення « Якщо ти став жертвою насилля. Телефони 

довіри», «Що треба знати про булінг», Правила поведінки здобувачів освіти;  Процедури 

подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу в закладі освіти; Порядок 

реагування на доведені випадки булінгу у школі та відповідальність осіб, причетних до 

булінгу. Ця ж інформація  розміщена на шкільному веб-сайті.  

Проведення Всеукраїнського тижня протидії булінгу «Учні, педагоги, батьки». 

Класоводи 1-4 класів та класні керівники 5-11 класів пройшли безкоштовний курс 

«Недискримінаційний підхід у навчанні» на сайті EdEra, «Протидія та попередження булінгу в 

закладах освіти» (освітня платформа «PROMETHEUS»), були учасниками  вебінарів: «Як 

розпізнати булінг у класі та знищити його як явище», «Школа без дискримінації: як вчителю 

спілкуватися з учнівством». 

  З метою формування навичок дружніх стосунків в закладі організовані і проходять 

ранкові зустрічі.   

Питання профілактики булінгу опрацьовуються на засіданнях школи лідерів  «Не 

допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу» . 

Класні керівники впроваджують у виховну роботу з учнями елементи превентивної 

програми «Вчимося жити разом». 

Педагогічним колективом ведеться робота по виявленню фактів жорстокого поводження 

з дітьми, дитячою безпритульності і бездоглядності. Фактів жорстокого поводження з дітьми 

не виявлено. Всі діти шкільного віку охоплені навчанням. 

Така профілактична робота дала свої результати: упродовж зазначеного періоду 

здобувачами освіти школи не скоєно жодного правопорушення, не зафіксовано фактів проявів 

булінгу. Бувають випадки порушення режиму, правил внутрішнього розпорядку. 

У закладі створена Рада по профілактиці правопорушень. Створено банк даних на 

дітей. Станом на 15.09.2021 (на основі спостережень і опитування) в школі навчаються 6 

учнів, які палять, 7 учнів з девіантною поведінкою,  14 учнів, які потребують особливої уваги з 

боку вчителів.  Учні, які вживають алкоголь, учні, схильні до вживання алкоголю не виявлені. 
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Порівняльний аналіз банку даних «групи ризику» 

 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 2021-2022н.р. 

Схильні до тютюнопаління 4 9 0 

Палять 2 1 6 

Девіантна поведінка 8 4 7 

Схильні до правопорушень - 2 2 

Схильні до вживання алкоголю 5 - - 

Вживають алкоголь - 1 - 

Потребують особливої уваги з 

боку вчителів 

7 6 14 

 

ІV.УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ 

 

Результати проведеного самоаналізу системи управлінської діяльності (ІІ семестр 

2021-2022 навчальний рік) засвідчили наступне. Школа має чітко сформульовану, зрозумілу 

та реалістичну стратегію розвитку. Стратегія визначає місію, візію та цілі діяльності закладу 

освіти, умови, які необхідні для їхнього досягнення, пріоритети та кроки, які керівництво та 

педагоги планують здійснити для досягнення визначених цілей відповідно до принципів 

освіти та підготовки учнів до майбутнього життя. Стратегію розвитку оприлюднено, вона 

доступна для батьків та інших зацікавлених осіб. Заклад освіти регулярно відстежує та збирає 

інформацію, необхідну для свого стратегічного розвитку (зміни в законодавстві, розвиток 

освітньої політики, соціально-економічних умов регіону, демографічних тенденцій, плани 

територіального розвитку регіону тощо) і відображає їх у процесі коригування стратегії 

розвитку. Школа має чіткий і реалістичний річний план роботи. Здійснюється аналіз 

виконання плану за попередній навчальний рік. Всі компоненти річного плану є 

вимірюваними. До його розроблення залучаються усі учасники освітнього процесу.  

Керівництво закладу освіти постійно вивчає потреби учнів та працівників закладу, 

готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та 

відстежує їх реалізацію. Керівництво враховує, наскільки матеріально-технічне та фінансове 

забезпечення сприяє або зменшує можливості для досягнення цілей, закладених у стратегії 

розвитку. Заклад освіти надає засновнику об’єктивну та актуальну інформацію щодо своїх 

потреб.  

Керівництво школи систематично оцінює стан матеріально-технічних умов для 

навчання. Відповідно до стратегії розвитку та у співпраці із засновником заклад освіти 

підтримує такий стан матеріальних умов, який забезпечує доступ до освіти кожному учневі 

відповідно до його індивідуальних освітніх потреб. Керівництво закладу освіти сприяє 

створенню комфортного психологічного клімату та атмосфери довіри між учасниками 

освітнього процесу. Всі конфлікти в закладі освіти вирішуються конструктивно. Керівник 

створює умови для попередження конфліктів, а у разі їх виникнення сприяє їх вирішенню на 

рівні закладу. Управлінські рішення є обґрунтованими та прозорими, учасники освітнього 

процесу мають можливість впливати на ухвалення управлінських рішень.  

У закладі освіти створено інформаційний простір для забезпечення відкритості його 

діяльності. Створено та постійно підтримується офіційний вебсайт, який містить всю 

необхідну інформацію про діяльність закладу освіти. Заклад має власну сторінку у соціальній 

мережі Фейсбук. Інформація, що розміщується на сайті та в соціальних мережах, стосується 

усіх аспектів діяльності закладу освіти. 

Принцип людиноцентризму, а також дотримання прав учасників освітнього процесу 

закріплені в основних документах закладу освіти: статуті, освітній програмі, правилах 

поведінки, правилах внутрішнього розпорядку. Учасники освітнього процесу обізнані зі 

своїми правами та обов’язками, вважають їх справедливими та доречними. Керівництво 

закладу освіти вчасно реагує на порушення прав і обов’язків учасників освітнього процесу, 
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приймає відповідні рішення та аналізує їх виконання. Керівництво закладу освіти відкрите до 

діалогу з учасниками освітнього процесу, постійно сприймає та враховує їхні пропозиції.  

У закладі освіти спостерігається ефективна співпраця та комунікація між керівником 

та його заступниками, іншими працівниками. Налагоджено канали комунікації керівництва з 

іншими учасниками освітнього процесу. Органи громадського самоврядування діють активно 

та ефективно, допомагають керівництву вирішувати проблеми школи та ухвалювати 

раціональні управлінські рішення. 

Особлива роль у створенні та функціонуванні виховної системи належить саме 

шкільному учнівському самоврядуванню.  З метою демократизації управління в навчальному 

закладі було створено орган учнівського самоврядування, який став справжньою школою 

формування соціальної активності та соціальної відповідальності, громадянського виховання 

школярів, формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення. 

Протягом багатьох років наш заклад освіти не просто існує, а живе цікавим життям, 

невпинно розвивається, прагне у майбутнє. У Олександрівському ЗЗСО розроблено чітку 

стратегію створення виховної системи, визначено основні шляхи її становлення, що 

впроваджується через учнівське самоврядування. 

Однією з умов успішної реалізації Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України» є участь органів учнівського 

самоврядування в діяльності виховної системи школи. 

Оскільки, наш час потребує лідерів нової формації - людей компетентних, 

відповідальних, здатних мислити неординарно, у школі створено організацію учнівського 

самоврядування «ШКОД» – добровільну організацію учнів 5-11 класів, яка забезпечує право і 

надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами в 

інтересах учнів навчального закладу. «Рада командирів» керуючий орган ШКОД (шкільна 

організація добра) опікує та проводить навчання для учнівської громади.  

Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Конвенцією ООН про права дитини, діє на підставі Конституції України, Закону України «Про 

повну загальну середню освіту. Ст.28 «Учнівське самоврядування», Статуту школи,  

Положенням про учнівське самоврядування ШКОД Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Горохівської сільської ради. 

 Головним завданням «ШКОДу» є виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху, 

формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості. Правильна 

організація учнівського самоврядування сприяє тому, що учні привчаються самостійно 

організовувати, планувати, оцінювати результати своєї діяльності. Задля досягнення цієї мети 

другий рік поспіль педагогом-організатором Самсоновою Я. О. проводяться заняття «Школи 

лідерів» (проводяться раз на місяць): «Як вести за собою», «Лідер та його команда», «Стилі 

лідерства», анкетування «Лідер нашого колективу, Тести на виявлення лідерських здібностей, 

тренінги «Планування роботи», «Бюджет самоврядування», «Збори самоврядування», 

«Стінгазета самоврядування»… 

Основний принцип учнівського самоврядування школи: «Самі вирішили, самі зробили, 

самі відповідаємо!»  Саме ці слова відповідають бажанню, наших учнів об’єднатися навколо 

корисної, цікавої справи, ідеї, з метою вирішення своїх проблем у спілкуванні, отриманні 

корисної інформації, додаткових знань, вмінь, навичок у захисті своїх прав, а також 

прагненню брати участь у соціально-громадянських процесах сучасного суспільства. 

Сенс дитячого самоврядування полягає не в тому, щоб діти включалися в існуючі 

піраміди керівництва – виховання, а в тому, щоб вони набували особистого досвіду, прагнули 

демократичних стосунків. 

Самоврядування розвиватиметься в разі, коли цього захочуть самі діти, які відчувають 

у ньому потребу, необхідність. Потреба виникає пізніше, а для початку потрібно постаратися, 

щоб учні отримали задоволення від самої діяльності. Діти багато можуть, якщо їм цікаво! 
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ШКОД учнівського самоврядування використовує різноманітні форми роботи, 

спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. ШКОД 

безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, батьківським комітетом навчального закладу. 

Функціонування ШКОД учнівського самоврядування здійснюється згідно зі 

структурою: загальношкільна учнівська конференція, рада командирів, комітет добрих справ, 

сектори учнівського самоврядування. 

  Важливим кроком у роботі учнівської організації «ШКОД» є створення на початку 

навчального року нового Статуту самоврядування, за яким повинна працювати учнівська 

організація у наступні роки. Активну участь у розробці статуту взяли представники Ради 

командирів: Драгуненко А. (9 кл.), Дем’янчук Дар’я (9 кл.), Копайгора Д. (10 кл.), Картюк Н. 

та Самсонова В. (7 кл.), Павловський Т. та Дмитрова В. (11 кл.). 

  До Ради командирів обираються творчі, здібні, ініціативні учні, які користуються 

авторитетом серед своїх однолітків. 

  Діяльність Ради командирів різноманітна і насичена. У центрі його уваги кожна 

ділянка роботи: чи то олімпіади, предметні тижні, родинні свята, чи то спортивні змагання, 

туристичні походи чи інші виховні заходи, які проводяться за участі членів самоврядування. 

  Головне, що до всіх справ залучається все більше учнів і це дає їм змогу виявити свою 

позицію, свій талант у конкретній справі і, звичайно ж, формує почуття відповідальності за 

доручену справу. Наші школярі потребують практичних навичок управлінської діяльності, 

вміння самостійно вирішувати більшість питань їхнього колективного життя. 

  На початку року був розроблений та прийнятий план учнівського самоврядування. 

Також на початку року був обраний та затверджений новий склад Ради командирів ШКОД, 

який складається з шести секторів. 

Вищим органом шкільного самоврядування є загальношкільна конференція, яку 

скликають один раз на рік. До складу секторів входять представники від кожного класу. 

Представника для кожного Сектору обирають самі учні. 

У складі «ШКОДу» діють такі сектори: 

Сектор захисту прав дитини, головою якого у 2021-22 н.р став Волков О., учень 11 

класу. Спільно з вчителями проводить конкурси та турніри, пропагандує досягнення учнів у 

навчанні; здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до 

навчання;  організовує консультаційну допомогу з предметів; бере участь у проведенні 

предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів; контролює виконання домашніх завдань, 

ведення щоденників; веде роботу з пропусками уроків. 

Культмасовий сектор на чолі з Єшану В., ученицею 11 класу, відповідав за 

організацію дозвілля, підготовку і проведення вечорів, ранків, вечорниць, КВК, екскурсій та 

походів; залучав якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного 

дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності, координує діяльність із закладами 

культури села, району, здійснював спільні виховні заходи, залучав учнів до підготовки і 

проведення творчих справ, розважальних програм, відповідав за проведення традиційних 

загальношкільних свят. 

Культмасовий сектор під керівництвом вчителів Янчук К.В, Самсонової Я.О. бере 

активну участь у проведенні різноманітних спортивних заходів: естафет або спортивних 

змагань, шкільні змагання з волейболу, футболу, баскетболу; готує виступи про захист 

довкілля, займається пропагандою здорового способу життя, здійснював допомогу класним 

керівникам у проведенні родинних свят, КВК, виставок, культурно-масових заходів, займався 

залученням учнів до просвітницької діяльності. Особливо слід відмітити активістів, що брали 

найактивнішу участь у шкільному житті: Єшану Вікторія (11кл.), Кравченко М. (10кл.), 

Костюченко Є. (10 кл.), Куріпка Д. (10 кл.), Дем’янчук Д. (9 кл.), Драгуненко А. (9 кл.), Сирота 

В. (8 кл.), Картюк Н. (7 кл.), Самсонова В. (7 кл.), Родчин М. (5 кл.), Малюк Е. (5 кл.). 

Пресцентр у цьому навчальному році очолила Цой Т., учениця 11 класу. Пресцентр 

організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру, готує презентації; 

висвітлює цікаві шкільні новини; готує інформацію на загальношкільні лінійки; поширює 
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інформацію з різних галузей науки; інформує про творчі справи класу, про рішення Ради 

командирів; оформлює плакати, стінгазети, оголошення; організовує тематичні, святкові 

газети; висвітлює події шкільного життя. Сприяли активному висвітленню шкільних подій 

Цой Т. (11 кл.), Резніченко Д. (10 кл.), Дем’янчук Д. (9 кл.), Андрієвський А. 8 кл.). Прес-центр 

учнівського самоврядування під керівництвом педагога-організатора Самсонової Я. О. 

систематично висвітлює у групі «Олександрівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» у мережі Фейсбук і 

шкільних стіннівках інформацію про участь у загальношкільних, Всеукраїнських раптівках, 

акціях. Новим видом роботи учнівського самоврядування в 2021-2022 навчальному році є 

залучення шкільного колективу до виконання добрих справ через завдання адвент- календаря, 

створення фото і відео челенжів до Нового року, Дня працівників сільського господарства і 

сільської жінки, дня визволення України від фашистських окупантів, до Дня 

енергозбереження. 

Сектор дисципліни і порядку на чолі з Богданчиковим Жаном, учнем 11 класу, 

займався координацією позаурочних справ; організовував діяльність учнівських об’єднань, 

захищав права та інтереси учнів; проводив дні ввічливості, культури, чистоти; контролював 

відвідування учнями школи; перевіряв дотримання санітарно-гігієнічних норм: чистота 

приміщень, охайний зовнішній вигляд; здійснював профілактичну антитютюнову, 

антиалкогольну, антинаркотичну роботу, проводив роботу з порушниками дисципліни і 

порядку; організовував рейди-перевірки.  Разом з Культмасовим сектором та Пресцентром 

вони займаються організацією лінійок, підготовкою тематичних інформаційних виступів по 

класах до визначних дат. Сектор дисципліни та порядку протягом навчального року стежить 

за чергуванням по школі, збереженням шкільного майна. Цей сектор тісно співпрацює з 

учительським колективом і координує свою роботу з планом роботи школи. 

Господарський сектор працював під керівництвом Куріпки Д., учня 10 класу. Сектор  

стежить за санітарним станом шкільного приміщення і забезпечує йому належне утримання; 

організовує і здійснює так звані трудові акції; формує екологічну культуру людини, її 

гармонійні стосунки з природою; озеленює класні кімнати та коридори; проводить екологічні 

акції “Посади дерево”, “Зроби наше село найкращим”; проводить конкурси на найкращий 

зелений куточок класу; організовує трудові десанти з благоустрою шкільної території та 

сільських вулиць, допомагає у виготовленні декорацій та атрибутів до шкільних свят. 

Шефський сектор, головним представником якого в цьому навчальному році став 

Павловський Трохим, учень 11 класу, організовує та проводить шефську допомогу ветеранам, 

вчителям-пенсіонерам, людям похилого віку; забезпечує захист прав та інтересів учнів 

початкової школи; здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні, за бережливе ставлення 

до хліба; формує навички здорового способу життя; контролює дотримання учнями Статуту 

школи (Правил для учнів); піклується про молодших школярів 

Члени учнівського самоврядування активно допомагали адміністрації школи під час 

проведення волонтерської роботи підтримуючи акції допомоги воїнам АТО, допомагали 

вчителям-предметникам у проведенні предметних тижнів, олімпіад, усіх загальношкільних 

заходів, систематично перевіряли стан збереження підручників учнями, залучались до  акцій 

та конкурсів організованих відділом освіти  громади. 

Протягом навчального року спільними зусиллями педагогічного колективу та 

командою учнівського самоврядування організовувалися та проводилися шкільні заходи, 

щодо розвитку соціалізації, комунікації, виховання та навчання учнів: спортивні змагання, 

різноманітні концертні та художні заходи, залучення до гурткової роботи. 

Військово-патріотичне виховання учнів є важливою ділянкою роботи ради командирів 

школи. Даному напрямку роботи був присвячений щорічний етап гри Сокіл (Джура) до Дня 

козацтва та Покрови, тематичні загальношкільні лінійки та виховні заходи, присвячені темі 

Голодомору, Дню Соборності, Дню Гідності і Свободи, Героїв Небесної Сотні, героїв Крут, 

уроки-пам’яті та уроки-мужності до Дня Пам’яті та Примирення, волонтерські акції, конкурси 

малюнків, участь учнів у патріотичному флешмобі, які забезпечували участь у заходах всіх 

учнів ЗЗСО. 



27 

 

Раз на тиждень (щовівторка) проводився загальний збір Ради командирів, на якому 

вирішувались робочі питання, розроблялись плани роботи на тиждень, підводились підсумки 

роботи. Щомісяця пресцентр чергового класу висвітлює події шкільного життя на 

загальношкільній звітній зустрічі.  

На засіданнях школи лідерів учні обговорюють питання основи лідера і лідерства, 

визначають риси лідера, розвивають навички володіння аудиторією, вчаться швидко і 

правильно орієнтуватися в ситуаціях, бути переконливим, придумувати і презентувати 

проєкти. Так у 2021-2022 навчальному році учнівське самоврядування  проводить роботу по 

реалізації таких проєктів: «Новій Україні- здорова молодь» (культмасовий сектор), «Рука 

доброти» (шефський сектор), «Світ журналістики» (прес-центр), «Права та обов`язки» (сектор 

захисту прав дитини), «Моя школа – мій дім» (господарський сектор). В ході реалізації 

проєктів в листопаді та грудні пройшли рекламні акції «Ні – тютюнопалінню», «Хвилина 

пізнання. Пасивне куріння і повага до себе». Протягом навчального року  лідери 

самоврядування взяли активну участь у організації та проведенні Олімпійського тижня,  у 

Всесвітньому Дні Гідності, благодійній акції «Рука допомоги» воїнам АТО, «Школа і класна 

кімната- готові до свята», дні учнівського самоврядування.  Традиційно проходять 

розважальні заходи до Дня дитини. Кожного місяця на загальношкільних зібраннях учні 

звітують про результати чергування по школі, про найцікавіші  події шкільного життя, 

інформують про визначні дати і події в Україні та світі.  

Робота шкільного самоврядування продовжується і під час дистанційного навчання. 

Лідери учнівського самоврядування приєднані до віртуального класу на платформі «Google 

classroom». 

Представники  ШКОДУ беруть активну участь у конкурсах різних напрямків та 

рівнів:  обласний етап Всеукраїнської фотовиставки «Україна – це ми» від Миколаївського 

обласного Центру національно-патріотичного виховання,  ІІ Міжнародного уроку доброти, 

організований благодійною організацією «Благодійний фонд» «Щаслива лапа» за підтримки 

МОН України, Міжнародний  урок з медіаграмотності за методичними матеріалами, 

розробленими ЮНІСЕФ і ГО «Смарт освіта». 

  Протягом року за сприяння учнівського самоврядування «ШКОД» було проведено 

такі заходи: 

Вересень: Свято Першого дзвоника «Добрий день, країно знань!», участь у місячнику 

дорожнього руху «Вивчення і повторення правил для учнів», Фотовиставка «Я вмію бачити 

красу у всьому» присвячена Дню краси( найактивніші учасники Дмитрова В. 11 кл, Орищак О. 

11 кл., Дробіт Д. 7кл), конкурс малюнків «Я – пішохід», Міжнародний день Миру. 

Загальношкільна хода «Хай буде мир у всьому світі», загальношкільна конференція ШКОД, 

День партизанської слави (тематична лінійка). 

Жовтень: Молодосте, зазирни у вічі старості» -онлайн-вітання до Дня людей похилого 

віку, вітальна акція до Дня вчителя, виставка «Осінній ямарок»,  Спортивно-розважальна 

програма «Ми – майбутні захисники!» (проведення гри Сокіл (Джура), Інформаційна 

стінгазета присвячена Міжнародному Дню боротьби проти насилля, Акція «Подаруй 

посмішку» до Всесвітнього дня посмішки, участь у Міжнародному уроці доброти 

присвяченому Всесвітньому дню захисту тварин (отримали сертифікат учасників від БФ 

Щаслива лапа), участь  онлайн в Національному уроці з медіаграмотності (дипломи учасників 

отримали лідери учнівського самоврядування: старости класів та їх заступники), провели 

щорічну акцію «Пам’ятний жовтень» до Дня визволення, Фотоквест «Від козаків і козачок до 

захисників і захисниць» до Дня козацтва. 

Листопад: Випуск інформаційного відео до Міжнародного дня енергозбереження, До 

Дня відмови від паління- Рекламна акція «Я не буду палити», «Переходимо на українську»- 

заходи, присвячені дню української писемності та мови, Мітинг «Ми пам’ятаємо!»  до Дня 

пам’яті жертв голодомору, привітали працівників села з Днем працівників сільського 

господарства (вітальне відео), влаштували ігрові розваги та конкурси до  Міжнародного Дня 

дитини (активні організатори учні 8 кл. Сирота В., Хмельницька О., учні 9 кл: Драгуненко А., 
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Дем’янчук Д., Блажко А.; учні 11 класу: Рябінченко А., Павловський Т.) , провели квест-гру 

«Що я знаю про толерантність», взяли участь у благодійній акції «Відкрий серце – подаруй 

добро до Всесвітнього дня доброти»   

Грудень: Інформаційна стінгазета  «Майбутнє без СНІДу», змагання «Нумо хлопці» 

присвячені  Дню Збройних Сил України» театралізоване дійство «Ходить світом Миколай» 

для учнів 1-5 класів( Куріпка Д. 10 кл.,Самсонова В. 7 кл., Картюк Н. 7 кл., Резніченко Д. 10 

кл., Павловський Т. 11 кл.), Флешмоб до дня української хустки(активні учасники-колектив 4 

класу з класоводом Ситнік Т.Л.), участь у обласних конкурсах «Новорічна 

композиція»(Роботи Хомліченко Є. 9 кл., Драгуненко А. 9 кл, Самсонової В. 7 кл.( І місце), 

Картюк Н. 7 клас) та «На Святого Миколая творча іскорка палає» (І місце Лявдіна А. 4клас, ІІ 

місце Самсонова Вікторія 7 кл. та Кудрявець Анастасія 5 кл.) Створили «Коридор» «Мої 

права-мої обов’язки» (учні чергового 9 класу під керівництвом вч.історії та правознавства 

Кислиці Є.С.), Інформаційна газета до  Міжнародного дня солідарності людей  та 

Міжнародного Дня інвалідів, конкурс «Грудень-життя за адвент-календарем» перемогу в 

якому здобули класні колективи 3 класу класовод Завадська С.О. та 11 класу кл.керівник 

Фисина Л.Т. 

Січень: взяли участь у обласному етапі Всеукраїнської фотовиставки «Україна –це ми» 

(отримали диплом учасника). Створили живий ланцюг до Дня Соборності України, в якому 

взяли участь всі працівники та учні школи, провели години пам’яті «Герої Крут – ніхто не 

забутий» 

 Лютий: Вперше відсвяткували День Єднання, приєднались до проведення уроків 

медіаграмотності в рамках Всеукраїнського уроку з медіаграмотності,  

Відсвяткували свято Стрітення, здобули командне ІІІ місце в змаганнях серед учнів 

Горохівської громади з шахів та настільного тенісу (керівник команди Янчук К.В.), в рамках 

місячника «Добро починається з тебе», робили щодня добрі справи за адвент-календарем 

(Найактивнішими були учні 9 кл, кл.кер. Кислиця Є.С. та учні 3 класу, класовод Завадська 

С.О.). Години інформування щодо найпоширеніших схем онлайн-шахрайства, створили 

композицію та стінгазету «100 янголів до дня героїв Небесної сотні» (Найактивніші 

Рябінченко А. (11 кл.), Павловський Т. (11 кл.), Волков О. (11 кл.); Блажко А., Драгуненко А., 

Демянчук Д., Хомліченко Є.,Якущенко А, Костенко В. - учні 9 класу; Картюк Н. Самсонова 

В., Добротворська С., Дробіт Д. учні 7 класу), акція «Книжкова лікарня» (найактивніша участь 

учнів 5-6 класів, кл.кер.Товпенюк К.Ю. та Лявдіна С.М.), ігри на свіжому повітрі «Зимові 

забави». 

Березень: Приєднались до Всеукраїнської онлайн-«Серцем і душею ми з Україною, 

онлайн-дайджест 208 років від Дня народження Т.Г. Шевченка, взяли активну участь у 

всеукраїнському флешмобі «Серцем і душею ми з Україною» (підтримали захисників України 

патріотичними малюнками). 

Отже, робота ШКОДУ у нашій школі налагоджена досить добре. Є надбання і помилки, 

з якими приходить досвід. Закладено підвалини великої справи – залучення учнів до участі у 

шкільних справах. 

Протягом 2021-2022н.р. всі сектори учнівського самоврядування, справлялися зі своєю 

роботою. Більшість учнів школи із задоволенням брали учать в учнівському самоврядуванні, в 

організації колективних творчих справ. Діти вчилися бути ініціативними, відстоювати власну 

думку, формувати активну громадянську позицію . 

Аналізуючи діяльність за 2021-22 н.р. можна розробити наступні рекомендації: 

 У наступному навчальному році необхідно спланувати та спрямувати роботу 

учнівського самоврядування по залученню більшої кількості дітей (з числа пасиву) до 

участі в учнівському самоврядуванні та організації колективних творчих справ; 

 Залучення учнів до активного спортивного життя, волонтерської діяльності, 

всеукраїнських акцій та конкурсів; 

 Активніше залучати членів учнівського самоврядування до нетрадиційних форм 

проведення міських та районних заходів, організації дозвілля, пошуково-краєзнавчої 
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роботи. 

Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти. 

Якщо дитина живе в атмосфері ворожнечі, вона вчиться агресивності. 

Якщо дитину висміюють, вона стає замкненою. 

Якщо дитина виростає в терпимості, вона вчиться розуміти інших. 

Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною. 

Якщо дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою. 

Якщо дитина росте в атмосфері приязності, вона вчиться любити  

 

Робота з батьками 

 Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво школи 

та сім’ї, яке передбачає належний рівень педагогічної освіти батьків і залучення їх до виховної 

роботи. Педагогічний колектив продовжує роботу щодо  постійного  розвитку їх педагогічних 

знань, вдаючись до різних методів роботи, найпоширенішими серед яких є батьківський 

лекторій, який проводять один раз на місяць і передбачає надання батькам знань із теорії 

виховання, привернення їх уваги до актуальних проблем виховання з допомогою лекцій, 

бесід.  

Родинне виховання – це природна і постійно діюча ланка, що обумовлює розвиток 

людини на всіх стадіях її життя. Тому у своїй виховній діяльності кожен класний керівник 

тримає тісний зв’язок із сім`єю, підвищує її психолого-педагогічну культуру, активно впливає 

на взаємини з батьками, учнями, вчителями. Свідченням цього є постійні зустрічі педагогів із 

батьками, залучення батьків до участі в класних, загальношкільних позакласних заходах. У 

відношеннях «батьки-вчителі» сформована атмосфера співдружності. У напрямку ціннісного 

ставлення до родини робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та 

вчителями.  

Традиційними в школі є родинні свята ( в умовах карантину це – онлайн-зустрічі, 

фотоквести . 

Робота гуртків 

У 2021-2022 навчальному році у закладі організована робота гуртків 

військово-патріотичного спрямування для учнів 5-11 класів «Юні козачата» (керівник Янчук 

К.В.), історико-краєзнавчого спрямування «Краєзнавець» (керівник Кислиця Є.С.), спортивні 

секції з футболу для учнів 5-8 класів та волейболу для учнів 8-11 класів. 

Перевірялися питання охоплення учнів гуртковою роботою, активність їх під час 

проведення занять, результативність роботи гуртків. 

Перевіркою встановлено, що гурткова робота здійснюється на основі Типових програм 

МОН, молоді та спорту України та адаптованої програми «Юні екскурсоводи».  На основі 

програм розроблені плани роботи на І, ІІ семестри. Гуртки працюють згідно із затвердженим 

графіком, керівниками гуртків здійснювався систематичний облік відвідування занять 

вихованцями. Журнали планування та обліку роботи гуртків знаходяться у спеціально 

відведеному місці і ведуться  належним чином. 

Метою й основним змістом роботи гуртків «Юні козачата» є виховання у здобувачів 

освіти твердих національно-патріотичних переконань, підготовка молоді до служби в армії та 

захисту своєї Батьківщини шляхом залучення молоді до оборонно-масової та військово – 

спортивної патріотичної роботи.  

Заняття гуртків «Юні козачата» мають теоретичне і практичне спрямування. На 

теоретичних заняттях учні знайомляться з видатними історичними подіями та діячами 

Миколаївщини, історією, законами, визвольною боротьбою українського козацтва, народні 

ігри та забави. На практичних заняттях відпрацьовують набуті теоретичні знання через 

спортивні вправи і змагання, ігри.  

Вихованці гуртка та спортивних секцій активні учасники спортивних змагань 

районного рівня. Так за останні два навчальні роки команди школи під керівництвом Янчук 

К.В. мають призові місця ХХ спортивних іграх з футболу та волейболу (ІІ місце) учнів ЗНЗ 



30 

 

Горохівської сільської ради, районному конкурсі «Олімпійське лелеченя», «Сокіл»(Джура) – 

ІІ місце. 

Метою роботи гуртка «Краєзнавець» є формування історичних знань, ознайомлення 

вихованців з методами збору краєзнавчого матеріалу, збереження пам’яток історії та 

культури, виховання поваги до традицій свого народу.  

На заняттях гуртка проходить ознайомлення вихованців з історією та культурою 

рідного краю, оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними юному 

екскурсоводу, формування інтересу до навчання, розвиток творчих здібностей та професійна 

орієнтація. Збагатити знання вихованців практичними навичками вдається за допомогою 

пошуково-дослідницької роботи через екскурсії та збір  матеріалу для шкільного музею 

«Історія рідного села». 

 Знання, отримані під час гурткових занять, вихованці використовують при підготовці 

змістовних тематичних екскурсій в шкільному музеї. Результат роботи - І місце у ІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна».  

Охорона дитинства. Соціальний захист 

 У 2021-2022 навчальному році (станом на 25.01.2022)  в школі навчаються діти різних  

соціальних категорій: діти з багатодітних сімей - 41,  з малозабезпечених сімей – 8, з сімей, які 

не створюють належних умов для навчання і виховання дітей – 2, діти, батьки яких є УБД на 

Сході України - 4, діти, діти, з особливими освітніми потребами- 4, діти-сироти – 2, діти, 

позбавлені батьківського піклування -1. Кількісний склад складає 47% від загальної кількості 

учнів школи. 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться 

згідно з діючим законодавством. Учні  пільгових категорій забезпечені 

безкоштовним  харчуванням в шкільній їдальні, підручниками.  

Педагогічним колективом здійснюється постійний психолого - педагогічний супровід 

учнів, які  потребують підвищеної педагогічної уваги.  Учні, які потребують особливої 

педагогічної уваги, залучаються до проведення різноманітних виховних заходів, конкурсів, 

спортивних змагань, гурткової роботи. 

Участь учнів  конкурсах, фестивалях та заходах районного, обласного рівнів 

Прізвище учня Клас Назва конкурсу Резуль 

тати 

конкурсу 

Керівник 

Цой Тетяна 11 Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

інформаційних технологій 

ІІм, учасник 

обл. олімп. 
Борозенець 

А. Г. 

Богданчиков Жан 11 Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

англійської мови 

ІІІ м Товпенюк К. 

Ю. 

Богданчиков Жан 11 Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

української мови і літератури  

ІІ м Лявдіна С. 

М. 

Богданчиков Жан 11 Всеукраїнські учнівські олімпіади з історії ІІІ м Кислиця Є. 

С. 

Богданчиков Жан 11 Всеукраїнські учнівські олімпіади з фізики ІІІ м Завгородня 

Р. В. 

Волков Олександр 11 Всеукраїнські учнівські олімпіади з фізики ІІІ м, 

учасник обл. 

олімп. 

Завгородня 

Р. В. 

Волков Олександр 11 Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

математики 

ІІІ м Фисина Л. Т. 

Волков Олександр 11 Всеукраїнські учнівські олімпіади з історії ІІ м Кислиця Є. 

С. 

Перевалов Артем 8 Всеукраїнські учнівські олімпіади з фізики І м, учасник 

обл. олімп. 
Завгородня 

Р. В. 

Лявдіна А. 4 Конкурс на Св. Миколая «Творча іскорка 

палає» організованим відділом освіти 

І м. Ситнік Л.Л. 
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Горохівської с/ради 

Самсонова В. 7 Конкурс на Св. Миколая «Творча іскорка 

палає» організованим в.о. Горохівської 

с/ради 

ІІ м. Самсонова 

Я.О. 

Кудрявець А. 5 Конкурс на Св. Миколая «Творча іскорка 

палає» організованим в.о. Горохівської 

с/ради 

ІІ м. Лявдіна 

С.М. 

Звонарьова 

Поліна 

3 ХХІІ Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика 

І м. в районі; 

ІІІ м. в 

області 

Завадська С. 

О. 

Лявдіна Анна 4 ХХІІ Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика 

І м. в районі; 

учасн.в 

області 

Ситнік Т. Л. 

Вознюк Каріна  5 ХХІІ Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика 
ІІ м. Стасишина 

Л. Й. 

Слушна Софія 6 ХХІІ Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика 
ІІІ м. Стасишина 

Л. Й. 

Самсонова 

Вікторія 

7 ХХІІ Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика 
ІІ м.  

Резніченко Андрій 10 ХХІІ Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика 
ІІІ м. Лявдіна С. 

М. 

Богданчиков Жан 11 ХХІІ Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика 
ІІІ м. Лявдіна С. 

М. 

ШКОД 5-11 Обласний етап Всеукраїнської 

фотовиставки «Україна – це ми» від 

Миколаївського обласного Центру 

національно-патріотичного виховання 

 Самсонова 

Я.О. 

Самсонова В. 7 І етап обласного конкурсу-виставки 

«Новорічна композиція» 

Напр. на 

область 
Самсонова 

Я.О. 

Картюк Н. 7 І етап обласного конкурсу-виставки 

«Новорічна композиція» 

 Самсонова 

Я.О. 

Драгуненко А. 9 І етап обласного конкурсу-виставки 

«Новорічна композиція» 

 Самсонова 

Я.О. 

Хомліченко Є. 9 І етап обласного конкурсу-виставки 

«Новорічна композиція» 

 Самсонова 

Я.О. 

Чумаченко Г. 3 І етап обласного конкурсу-виставки 

«Новорічна композиція» 

Напр. на 

область 
Завадська 

С.О. 

Лідери 

учнівського 

самоврядування  

5-11 

(12 

учн.) 

Участь у Всесвітньому Дні Гідності Сертифікат 

від гром. 

організації 

«ЕДКЕМП 

УКРАЇНА 

Самсонова 

Я.О. 

Сирота В. 8 Конкурсі творів серед учнів 1-11 класів 

ЗОШ: «Відкритий лист (від руки) до 

захисника Вітчизни «Честь. Слава. 

Держава» 

 Піскун О.Ф. 

Команда хлопців  ХХ спортивні ігри  з футболу та волейболу 

учнів ЗНЗ Горохівської сільської ради 

(ІІ місце) Янчук К. В 

Команда хлопців  ХХ спортивні ігри з баскетболу команд 

юнаків старшої  вікової групи учнів ЗНЗ 

Горохівської сільської ради 

ІІ місце Янчук К. В Янчук К. В.. 

Команда   Районний конкурс «Олімпійське 

лелеченя», «Сокіл»(Джура)  

ІІ місце. Янчук К. В. 
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Самсонова Я. О. 

 

Сертифікат від громадської організації «ЕДКЕМП УКРАЇНА» засвідчує 

вдячність за організацію і проведення Всесвітнього Дня Гідності 21 листопада 

– 10 грудня 2021 року»  

Сертифікат учасника ІІ Міжнародного уроку доброти, виданий благодійною 

організацією «Благодійний фонд» «Щаслива лапа» за підтримки МОН 

України 

Сертифікат підтверджує успішно проведений урок з медіаграмотності за 

методичними матеріалами, розробленими ЮНІСЕФ і ГО «Смарт освіта» 

 
Організація харчування учнів 

Харчування учнів школи у 2021-2022 навчальному році забезпечувалось на базі 

шкільної їдальні. 

Організація харчування учнів закладу була спрямована на створення умов для 

підтримки та збереження здоров’я школярів, профілактику захворювань, пов’язаних із 

порушенням режиму прийому їжі. У режимі школи велике значення надавалося організації 

раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів. У школі 

розроблені комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування учнів, якими 

передбачено: зміцнення матеріально-технічної бази їдальні; розширення сфер послуг для 

учнів і батьків; удосконалення різноманітності раціону харчування; виховання культури 

прийому їжі; пропаганда здорового способу життя. 
Основними принципами організації харчування в закладі були: 

- адекватна енергетична цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей; 

- збалансованість та максимальна різноманітність раціону; 

- адекватна технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв, що забезпечує їх 

смакові якості та збереження вихідної харчової цінності; 

- забезпечення санітарно-гігієнічних норм, у тому числі дотримання всіх санітарних 

вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, 

приготування та роздачі страв; 

- врахування індивідуальних особливостей дітей. 

З метою поліпшення роботи щодо організації харчування учнів протягом року: 

- здійснювався контроль за організацією та якістю надання послуг з харчування учнів; 

- проводився моніторинг харчування учнів школи; 

Процес організації харчування дітей у школі складався з: 

- відпрацювання режиму і графіка харчування дітей; 

- визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини; 

- приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості; 

- складання меню-розкладу; 

- виготовлення страв; 

- надання дітям готових страв; 

- ведення обліку дітей, які отримують безоплатне гаряче харчування, а також гаряче 

харчування за кошти батьків; 
- контроль за харчуванням; 
- інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі. 

За організацію харчування учнів у закладі загальної середньої освіти, за 

матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальні), додержання вимог санітарного 

законодавства відповідальним була завідувач господарством Кислиця Т. Г.. Контроль за 

організацією харчування учнів здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи 

Піскун О. Ф.. До її обов'язків входили: 
- координація діяльності з роботою сестри медичної школи щодо контролю за 

харчуванням дітей; 
- відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування педагогічних 

працівників в обідній залі; 
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- опрацювання інформації щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування (у 

тому числі дітей пільгових категорій); 

- участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника); 

- контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових 

страв; 

- контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо. 

Всі документи щодо організації харчування учнів оформлюються згідно чинного 

законодавства. В наявності довідки про одержання допомоги згідно з Законом України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим родинам» з поміткою про надання в школу 

та заяви батьків або осіб, що їх замінюють. 

Протягом 2021-2022 навчального року було організоване безкоштовне гаряче 

харчування учнів. У закладі забезпечено такі види харчування: 

- пільгове - для учнів, що навчаються за інклюзивною формою, для дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей військовослужбовців, батьки яких загинули під 

час виконання службових обов’язків, дітей з інвалідністю, яке здійснюється за рахунок 

місцевого бюджету (13.50 грн. у день на учня, а з січня за новим меню 25,00 грн., з них 52 % 

оплачує сільська рада, 48 % батьки); 

- за батьківський кошт - у І семестрі до 14.00 гривень на одну особу, у ІІ семестрі за 

новим меню по Клопотенку - 25.00 гривень на одну особу. 

Харчувалося за батьківські кошти учнів 1-11 класів – 40-50 учнів, за власні кошти - 5 

працівників закладу. Таким чином, у школі створено належні умови для забезпечення учнів та 

працівників закладу якісним гарячим харчуванням. Кожен прийом їжі, її енергетична цінність 

відповідали віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для 

загальноосвітніх шкіл. 

Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає 

правильна організація та додержання режиму харчування. У школі режим харчування учнів 

тісно пов’язаний із режимом дня. Учні харчуються після 3-го та 4-го уроків (відповідно до 

затвердженого графіку харчування). Цей час - найбільш оптимальний для прийняття їжі. 

Харчування учнів було організовано на основі циклічного перспективного меню, яке 

обов’язково погоджувалося Держпродспоживслужбою. Перспективне меню складалося з 

урахуванням сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявності сезонних 

продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків. 

Чимале значення має в школі пропаганда правильного харчування серед дітей та їхніх 

батьків. Для цього використовують різноманітні форми: лекції, батьківські збори, 

індивідуальні бесіди, тематичні заняття. 

Сестра медична школи Шитова В. І. здійснювала постійний контроль за організацією і 

якістю харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог харчоблоку й їдальні, 

організовувала і контролювала його виконання, а також проводила аналіз стану фізичного 

розвитку і здоров'я дітей з урахуванням якості одержуваного ними харчування. Медсестра 

відповідала за якість продуктів, що надходили до харчоблоку, умови їх збереження, 

дотримання санітарного стану харчоблоку та їдальні, складання щоденних меню, 

контролювала закладку продуктів відповідно до норм, якість і вихід блюд, що готувалися, 

дотримання персоналом кухні санітарно-гігієнічних правил, вела облік виконання норм 

харчування, проводила розрахунок хімічного складу раціонів харчування. 

Виконання грошових норм велося щомісячно. Комірник шкільної їдальні щоденно 

заповнювала відомість по харчуванню за рахунок бюджету, в якій відображалися число, 

кількість осіб, що отримали гаряче харчування, ціна обіду в цей день і сума. 

Вартість харчування кожного дня може бути різною, але за тиждень середня вартість 

становила визначеним грошовим нормам на одного учня і ця норма не порушувалася. 

Виконання натуральних норм відображалося у накопичувальній відомості, яку 

щомісячно заповнювала сестра медична школи, користуючись даними із звітів. У ній за 

тиждень прораховувалася фактична щоденна кількість продуктів (м’ясо, риба, масло, овочі, 

фрукти, крупи, цукор, хліб тощо) на одного учня. Потім встановлювалися відхилення від 
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норми (спочатку за кожні десять днів, потім середнє за місяць) у кількісному та відсотковому 

відношенні, а також підраховувався хімічний склад (білки, жири, вуглеводна енергоцінність). 

Дані норми не виконувалися, так як для їх виконання необхідно вартість денного 

харчування збільшити в кілька разів. 

Належним чином проводилася робота з питань гігієни харчування. В наявності 

умивальники для миття рук з підведенням гарячої і холодної води, мила. Проводиться 

щоденне прибирання: підмітання вологим способом, миття підлоги, видалення пилу, 

протирання меблів, радіаторів, підвіконь, миття і дезінфекція умивальників. Медична сестра 

регулярно проводить санітарно-просвітницьку роботу з працівниками харчоблоку із питань 

гігієни харчування. 

Вчителі, класні керівники, які брали участь в організації харчування дітей, добре 

ознайомлені з питаннями гігієнічного та естетичного виховання дітей. Питання раціонального 

харчування дітей були включені у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, 

висвітлюються у інформаційних куточках. З метою попередження захворюваності гострими 

кишковими інфекціями та харчових отруєнь дітей, суворо заборонялося приносити до школи 

кремові вироби (торти, тістечка тощо), морозиво, солодкі та газовані напої. Проводилася 

постійно просвітницько-роз’яснювальна робота серед учнів та їхніх батьків стосовно 

здорового способу життя. 

 

Моніторинг випадків дитячого травматизму за навчальний рік: 
 

Протягом 2021-2022 навчального року серед учасників освітнього процесу 

проводились профілактичні бесіди з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності, запобігання 

дитячого травматизму. Тому протягом періоду з вересня 2021 року по травень 2022 року 

травмувань серед учасників освітнього середовища не було. 
 

Про стан роботи із зверненнями громадян у освітньому закладі  

Робота щодо розгляду звернень громадян проводилась у відповідності до вимог Закону 

України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 No109/2008 

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».  

Діяльність адміністрації з питань звернення громадян була організована і відповідно до 

плану роботи школи на 2021-2022 н.р.. Питання «Про стан роботи із зверненнями громадян у 

навчальному закладі» розглядається на нарадах при директору щоквартально.  

За звітний період до Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів не надійшло жодного 

звернення від громадян, у відповідному періоді минулого року було 1 звернення. Крім того, на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року No 858, з 

урахуванням змін відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року 

№ 94 та 22 травня 2019 року No 431 затверджено класифікатор звернень «Про затвердження 

Класифікатора звернень громадян у Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів».  

3 метою постійного контролю за організацією роботи зі зверненнями громадян у 

Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів проводиться особисте звітування керівника на нараді 

при директору щоквартально. 

З метою проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами 

права на звернення та особистий прийом при Олександрівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів на 

шкільному сайті є телефони довіри.  

Графік особистого прийому громадян доведено до відома населення на 

інформаційному стенді в школі та оприлюднений на офіційному вебсайті Олександрівського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів.  

Протягом звітного періоду необґрунтованих заяв та скарг до Олександрівського ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів не надходило. Через органи влади звернень не надходило. Скарги та зауваження 
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відсутні. Звернень з навчально-виховного процесу, конфліктних ситуацій між учнями, 

батьками та вчителями не було. 

У школі впроваджена практика проведення особистого прийому громадян директором, 

заступниками директора. На офіційному сайті школи регулярно розміщується інформація про 

роботу школи. Це питання традиційно висвітлюється на загальношкільних батьківських 

зборах. 

 

V.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА БАЗА ЗАКЛАДУ 

 

Результати проведеного самоаналізу освітнього середовища засвідчили наступне. 

Заклад освіти забезпечує в приміщеннях та на території безпечні та комфортні умови для 

навчання і праці. На території закладу діти почуваються безпечно і захищено. Озеленення 

території створює приємний естетичний фон. У закладі освіти забезпечено комфортний 

повітряно-тепловий режим, належне освітлення, облаштування та утримання санітарних 

вузлів, дотримання питного режиму та інших аспектів забезпечення безпеки та комфорту 

освітнього процесу. Усі навчальні кабінети та приміщення обладнано відповідно до вимог 

законодавства та освітньої програми. Заклад має усі необхідні навчальні приміщення. 

Навчальні кабінети забезпечуються інтерактивними засобами навчання та необхідним 

навчальним обладнанням. Здійснюється регулярний моніторинг за станом засобів навчання та 

обладнання. 

Учасники освітнього процесу знають та дотримуються вимог охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, знають та дотримуються правил поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій. Працівники проходять навчання та інструктажі. Працівники обізнані 

з правилами поведінки в разі нещасного випадку чи раптового погіршення стану здоров’я 

учасників освітнього процесу та вживають необхідних заходів у подібних ситуаціях. 

Систематично проводяться бесіди з учнями. Педагогічні працівники та керівництво у разі 

нещасного випадку діють відповідно до визначеного порядку. 

У 2021 –2022 навчальному році у школі за кошти відділу освіти Горохівської сільської  

ради придбано комп’ютерну техніку (ноутбуки), акустичну апаратуру для проведення заходів, 

деззасоби, коркова дошка для оголошень, підручники, полиця для сушіння посуду з 

нержавіючої сталі, кахель для підлоги на кухні, два бойлери для подачі теплої води на 

рукомийники біля їдальні та в туалетах, закуплено обладнання для інклюзивного класу, 

придбано м’які різнокольорові диванчики для ресурсної кімнати. 

За залучені кошти виконано наступні господарські роботи: 

- Проведено капітальний ремонт двигуна автобуса, передньої та задньої ходової 

частини, електропроводку автобуса; 

- Проведено капітальний ремонт харчоблоку: облицювання підлоги на кухні кахелем; 

придбано мийку для овочів з нержавіючої сталі; встановлено диспенсер для паперових 

рушників; 

- Проведено заміну дверей у гімнастичному залі, кімнаті школяра, кабінеті захисту 

України, у двох кладових кімнатах на другому поверсі; 

- Встановлено два електробойлери біля їдальні та в туалеті для подачі теплої води на 

рукомийники. 

Залучено благодійні внески батьків на поточний ремонт з підготовки школи до нового 

навчального року, придбання матеріалів для утримання господарських приміщень та потреб 

школи, придбання канцтоварів, обслуговування комп’ютерів, придбання методичної 

літератури, транспортні витрати на олімпіади, конкурси, утримання та ремонт автобуса, 

ремонт та обслуговування шкільної оргтехніки, поточні ремонти коридорів школи, закупівля 

миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів. 

Хочу відмітити обслуговуючий персонал школи. Всі види будівельних та ремонтних 

робіт, електрогосподарство школи, сантехнічні роботи, обкошування та багато іншого 

добросовісно робить робітник з комплексного обслуговування приміщень Орищак В. М..  
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Дякую за роботу прибиральницям Гроцькій С. М., Костюченко О. В., Ступчук Т.В., 

Хмельницькій К. П.. Водій школи Резніченко Ю. Г. справно, вчасно і безпечно підвозить дітей 

до школи і в зворотному напрямку, утримує шкільний автобус у належному технічному стані. 

Складну і дуже відповідальну роботу виконують з любов’ю працівники кухні Яцків В. А. та 

Шпак Т. В.. Дякую за роботу медичній сестрі школи Шитовій В. І., яка працює у нас за 

сумісництвом лише на 0,25 ставки посадового окладу. Добросовісно виконує свої посадові 

обов’язки і наш сторож Завгородній О. Г. та ще й допомагає нам у перевезенні та доставці 

пошти, матеріалів, підручників, вогнегасників, документів та ін.. Дякую за добросовісну 

роботу двірнику школи Вороні Т. О.. За господарство школи, за роботу техперсоналу 

відповідає завідувач господарства Кислиця Т. Г. і дуже добре з цим справляється. Вона творчо 

і відповідально підходить до виконання обовʼязків. Не можу не назвати не менш важливого 

помічника як мої заступники – це секретар школи Резніченко С. М.. Всі названі мною люди 

виконують важливі і необхідні справи. 

ПІДСУМОК 
Школа прикладає максимум зусиль, щоб передати знання, виховати особисть, навчити 

самостійному життю, життю у соціумі. А ось що з цього виходить показують роки. 

Життя – це картина. Батьки дають полотно, доля – рамку, оточення – фарби... А 

малювати потрібно самому... 

Сьогодні ми вели розмову про наших учнів, нас учителів, батьків і, звичайно, про 

директора. Усі ми разом є будівельники, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й 

зрозуміло. У цій школі за партами сидять майбутні лікарі, актори, інженери, художники, 

письменники. А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити. Вони не схожі на 

нас. Вони дивляться інші фільми, слухають іншу музику, мають інших кумирів. Між нами 

відстань часу, але ми маємо їх зрозуміти, бо будуємо саме для них.  

Я переконана, що сьогодні оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. 

Ефективність її діяльності вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням 

дитини прийти до школи на багато раніше, аніж починаються уроки та залишитись у школі 

після закінчення уроків. А ще тим, що приводять батьки своїх дітей у свою школу.  

Модель управління схожа на Сонячну систему. Центром цієї системи є директор, який 

своєю гравітацією: умінням управляти притягує до себе, спрямовує роботу всіх ланок 

освітнього процесу. Відмінність цієї системи від Сонячної в тому, що всі обертаються по 

одній орбіті – освітній процес. Як це мені вдається судити вам.  

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і 

допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний 

колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління. Щиро вдячна педагогічному 

колективу за щоденну наполегливу працю, творчість і винахідливість, за вклад кожного у 

виконання своїх обов’язків. Особливо хочу подякувати своїм заступникам Стасишиній Ларисі 

Йосипівні та Піскун Олені Федорівні за розуміння, підтримку, творчість, ініціативність, 

наполегливість.  

Наша спільна робота адміністрації, вчителів, учнів, батьків дала змогу нашій школі 

посідати призові місця у рейтингу серед інших загальноосвітніх навчальних закладів. І все це 

заради наших дітей, бо діти – то є оцінка нашого життя, його зміст і продовження. Ми повинні 

їм дати все найкраще, виховати їх добрими, розумними, і щасливими.  

На цьому я закінчую свій звіт і закликаю вас бути завжди разом – школа, сім'я, 

громадськість. 

 

Сподіваюся на співпрацю! 


