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Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації 

державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань 

загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної 

освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти» та інших законодавчих й нормативно-правових документів із питань 

виконання законодавства України в галузі «Освіта». А також наказів та листів 

Міністерства освіти та науки України, управління освіти і науки Закарпатської 

облдержадміністрації, Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, 

відділу освіти, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації, Ужгородського 

РМК. 

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а 

також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з 

метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, 

фізичного і морального здоров'я.  

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач 

гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх 

норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю 

навчального процесу. 

Середнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів навчає та виховує дітей з 1947 року. 

Проблемне питання педагогічного колективу школи «Ефективне використання 

інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі». 

Школа має в своєму складі 33 класи, в яких навчається 885 учнів. Школа І 

ступеня – 16 класів, ІІ ступеня – 13 класів, ІІІ ступеня – 4 класи. Учні старшої школи 

(10 – 11 класи) навчаються за двома профілями: фізико-математичним та історичним. 

При школі працюють спортивні секції, хорові, танцювальні, образотворчо-

мистецькі гуртки. Проводяться індивідуальні заняття, курси за вибором та 

факультативи, учні вивчають словацьку та угорську мови. У минулому  році 

працювало 2 групи продовженого дня, які відвідувало 60 учнів 1-4-х класів. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Освітній процес у школі забезпечують 70 педагогів. 

Кількість педагогічних працівників за категоріями:  

 Не мають кваліфікаційної категорії – 5 

 Спеціаліст – 12 

 Друга – 10 

 Перша – 8 

 Вища – 35 



 
 

Кількість педагогічних працівників за педагогічними званнями:  

 Старший учитель – 24 

 Учитель-методист – 6 

 Не мають педагогічного звання - 40 

 
 

У 2017-2018 н.р. підлягало атестації та було атестовано 13 вчителів. В період 

атестації вчителями на високому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні 

заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження прогресивного 

педагогічного досвіду кращих вчителів.  

Аналіз динаміки професійного зростання вчителів-предметників у 2017-2018 

н.р. засвідчує: 7 вчителів підтвердили вищу категорію (Бабура М.В., Галушка Е.Ю., 

Желізник Ю.С., Романко Л.М., Сартіна Г.І., Сливка Н.Ю., Слуцька Н.В.); 5 учителям 

підтвердили педагогічне звання «старший учитель» (Бабура М.В., Галушка Е.Ю., 

Романко Л.М., Сливка Н.Ю., Слуцька Н.В.); 1 вчителю підтвердили педагогічне 

звання «учитель-методист» (Сартіна Г.І.); 1 вчителю встановили вищу категорію 

(Бурин Т.М.); 1 вчителю присвоїли педагогічне звання «старший учитель» 

(Желізник Ю.С.); 3-ох вчителів атестовано на другу кваліфікаційну категорію 

(Галушка М.Й., Калинич О.О., Шляхта Є.В.); 1 вчителю встановлено першу 

кваліфікаційну  категорію (Буглина О.В.); 1 вчителю підтверджено першу категорію 

(Маргітич Т.В.). 

Особлива увага приділялась роботі з обдарованими учнями. В минулому 

навчальному році 57 учнів брали участь в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. З них 33 учнів стали призерами. 
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Порівняльний аналіз кількості призерів ІІ (районного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

 
Також у 2017-2018 н.р. 2 учнів стали призерами у ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Це Годованець Ольга, 

учениця 8-А класу (вчитель Сабовчик В.М.), яка зайняла III місце з української мови 

та Лащо Богдана, учениця 9-А класу (вчитель Мікла О.О.), яка зайняла IIІ місце в 

олімпіаді з трудового навчання. 

Порівняльний аналіз кількості призерів ІІІ (обласного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

 
Також у нашій школі було проведено І (шкільний) та ІІ (районний) етапи 

предметних олімпіад серед учнів 4-х класів з української мови та математики. Нашу 

школу на районному етапі гідно представили Скаканді Дмитро (з математики) та 

Кузик Єва (з української мови). 

У 2017-2018н.р. учні 3 – 11-х класів брали активну участь у І, ІІ, ІІІ та ІV етапах 

ХVIІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. За результатами, 

учениця 3-А класу, Крицькій Олександра (вчитель Гузинець О.Ф.) зайняла І місце в 

районному етапі та була учасником обласного. А також учениця 8-А класу, 

Годованець Ольга (вчитель Сабовчик В.М.) здобула перемогу на районному, 

обласному етапах зазначеного конкурсу та була учасником ІV етапу. 

Також учні нашої школи брали участь у різних конкурсах, а саме: 

– в районному конкурсі «Кращий знавець німецької мови»; 
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– в І (районному) та ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 3-х секціях: 

«Фізика» - Вейгеші Валентин, учень 9–А класу (науковий керівник Желізник Ю.С.), 

«Англійська мова» - Товнин Анжеліка, учениця 7–А класу (науковий керівник 

Каналош Т.Д.), «Історія України» - Озимок Євген, учень 10-Б класу (науковий 

керівник Озимок О.М.); 

– у II етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студенської молоді імені Тараса Шевченка, де переможцями стали такі учні: III 

місце – Ковач Анна, учениця 6-Б класу (вчитель Скаканді Б.І.), II місце - Янцо 

Наталія , учениця 5-А класу (вчитель Жовтаній А.Ф.) та призером: I місце – Сембер 

Олександра, учениця 10-А класу (вчитель Беспалова О.В.); 

– творчому конкурсі «Закарпаття очима юних журналістів», переможцем став 

Вейгеші Валентин, учень 9-А класу (вчитель Скаканді Б.І.); 

– українознавчій грі «Соняшник»; 

– міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок»; 

– всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»; 

– міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»; 

– конкурсі з образотворчого мистецтва «Зоологічна галерея»; 

– турисько-краєзнавчій експедиції «Мій рідний край» тощо. 

На кінець навчального року: 

- показали результати високого рівня 77 учнів 2-8 та 10 класів; 

- отримали свідоцтва з відзнакою – 3 учнів 9-А класу: Ванц Анна, Бурин Олександр, 

Вейгеші Валентин. 

Порівняльний аналіз нагородження Похвальними листами «За високі 

досягнення у навчанні» учнів нашої школи за 5 навчальних років: 

№ п/п Навчальний рік Кількість Похвальних листів 

1. 2013/2014 58 

2. 2014/2015 55 

3. 2015/2016 60 

4. 2016/2017 75 

5. 2017/2018 77 

Діаграма порівняльного аналізу нагородження учнів Похвальними листами 

 
Як видно з діаграми, кількість Похвальних листів має динаміку до зростання, це 

означає, що збільшується кількість учнів, які за результатами річного оцінювання 

мають високий рівень навчальних досягнень. 
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Два рази на рік проводимо моніторинг якості знань учнів з навчальних 

дисциплін. В кінці кожного семестру вчителів готують звіти з навчальних предметів 

за результатами навчальних досягнень і визначаємо рівень знань учнів. 

У травні 2018 року здійснено контроль за рівнем навчальних досягнень учнів 

1-х класів. Було проведено перевірку навичок читання вголос, графічних навичок 

письма, математичних обчислень. Перевіркою охоплено 101 учня. 

Рівень навчальних досягнень учнів 1-А та 1-Б класів у 2017/2018 н.р. 

№ Предмет 
За 

списком 

Поч. 

рівень 

Сер. 

рівень 

Дост. 

рівень 

Високий 

рівень Якість 

знань 
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 Читання 44 3 8 18 13 13 30 17 39 69% 

2 Письмо 44 1 2 10 23 18 41 15 34 75% 

3 Математика 44 6 14 8 18 18 41 12 27 68% 

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень  

учнів 1-А та 1-Б класів 

 
Аналіз річного оцінювання учнів 2АБ, 3АБ та 4АБ класів показав, що 

практичні вміння, передбачені програмою з усіх предметів, у більшості учнів 

формуються на високому та достатньому рівнях. Слід відзначити, що 50 учнів 

зазначених класів закінчили навчальний рік на високий рівень, що становить 34,25% 

від загальної кількості учнів. Узагальнені результати перевірки сформованості 

навички читання вголос учнів 2-4-х класів показали, що учні 2АБ, 3АБ та 4АБ класів 

читають відповідно до вимог (див. таблицю та діаграму нижче). Коефіцієнт якості 

складає від 67% до 92%.  

Результати перевірки сформованості навички читання вголос 

Клас Учитель 
К-сть 

учнів 

Рівень навчальних досягнень Коефіцієнт 

якості Високий Достатній Середній Початковий 

2-А Сливка Т.О. 27 10 8 6 3 67% 

2-Б Долгош Т.О. 25 12 8 4 1 80% 

3-А Гузинець О.Ф. 21 14 5 1 1 91% 

3-Б Кияк М.М. 23 13 6 4 - 83% 

4-А Макай М.П. 24 13 8 3 - 87% 

4-Б Щурко У.А. 26 17 7 2 - 92% 
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Порівняльний аналіз результатів перевірки сформованості навички 

читання вголос учнів 2АБ, 3АБ та 4АБ класів 

 
Результати перевірки таблиці множення учнів 3 – 4 класів показали, що 3АБ та 

4АБ класи початкової школи показали високі результати, коефіцієнт якості знань яких 

складає від 71% до 100%.  

Результати перевірки знань таблиці множення 

Клас Учитель 
К-сть 

учнів 

Рівень навчальних досягнень Коефіцієнт 

якості Високий Достатній Середній Початковий 

3-А Гузинець О.Ф. 21 12 3 3 3 71% 

3-Б Кияк М.М. 23 15 3 4 1 78% 

4-А Макай М.П. 24 16 8 - - 100% 

4-Б Щурко У.А. 26 10 10 6 - 77% 

 

Порівняльний аналіз результатів знань таблиці множення  

учнів 3АБ та 4АБ класів 

 
Проте показники рівнів навчальних досягнень учнів-ромів 1ВГ, 2ВГ, 3ВГ та 4ВГ 

класів відповідають в більшості початковому рівню з усіх навчальних предметів. 
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Аналіз навчальних досягнень учнів 5 – 11 класів у 2017-2018н.р. з основних 

предметів засвідчив, що на достатньому рівні учні засвоїли більшість предметів: 

образотворче мистецтво, музичне мистецтво, трудове навчання, захист Вітчизни, 

фізичну культуру, основи здоровʼя. 

Так, 176 учнів (35,5  %) мають 7-12 балів річних оцінок з української мови; 

української літератури –  196 (39,5%); 

англійської мови  –          188 (38 %); 

німецької мови  –   137 учнів (28 %); 

математики (алгебри )  –       123 учнів (24,8 %); 

геометрії –    61 учень (20,6 %); 

історії України –   98 учнів (40 %); 

всесвітньої історії –  209 учнів (42 %); 

біології –    172 учні (44 % ); 

фізики –    77 учнів (26 %); 

хімії –     71 учень (24 %); 

географії  –           140 учнів  34 %); 

зарубіжної літератури  –       205 учнів (41 %). 

За результатами аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів 

найвищий рівень успішності показали 10-А, 9-А, 8-А, 6-Б та 5-А класи. Найнижчі 

результати успішності мають учнівські колективи учнів-ромів, а це 5-В, 6-В та 7-В 

класів. Наша школа займає в районі I місце по спартакіаді (вчителі Скаканді С.С., 

Лютнянський М.Р.). 

На кінець навчального року в школі було 6 класів, в яких проводилась ДПА  

(4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г 9-А, 9-Б), а також учні 11-х класів складали ДПА у формі ЗНО. 

Результати ДПА в 4-х класах у 2017/2018 навчальному році 

№ Предмет 
За 

списком 

Писало 
Поч. 

рівень 

Сер. 

рівень 

Дост. 

рівень 

Високий 

рівень 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 Укр. мова 92 92 92 42 45 7 8 20 22 23 25 

2 Математика 92 92 92 44 47 18 20 18 20 12 13 

Порівняльний аналіз результатів ДПА у 4-х класах по предметах 

 
Початковий рівень за ДПА мають учні-роми 4-В та 4-Г класу, тому й показники 

зазначеного рівня навчальних досягнень досить високі. 
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Зведена таблиця результатів річного оцінювання в 9-х класах  

у 2017/2018 навчальному році 

№ Предмет 
За 

списком 

Писало 
Поч. 

рівень 

Сер. 

рівень 

Дост. 

рівень 

Високий 

рівень 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 Укр. мова 81 81 100 32 40 10 12 30 37 9 11 

2 Математика 81 81 100 35 43 27 33 14 17 5 7 

3 Англійська 

мова 

81 81 100 35 43 9 11 22 27 15 19 

Порівняльний аналіз результатів ДПА у 9-х класах по предметах 

 
Зведена таблиця результатів ДПА в 9-х класах у 2017/2018 навчальному році 

№ Предмет 
За 

списком 

Писало 
Поч. 

рівень 

Сер. 

рівень 

Дост. 

рівень 

Високий 

рівень 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 Укр. мова 81 81 100 35 43 8 10 24 30 14 17 

2 Математика 81 81 100 33 41 19 23 22 27 6 9 

3 Англійська 

мова 

81 81 100 35 43 9 11 15 19 22 27 

Порівняльний аналіз результатів ДПА у 9-х класах по предметах 
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Показники початкового рівня високі, оскільки знання учнів-ромів відповідають 

одному, двом балам. Але бачимо, що показники високого рівня учні покращили на 

ДПА у порівнянні з річними оцінкам. 

Результати ДПА у формі ЗНО в 11-х класах у 2017/2018 навчальному році 

№ Предмет 
За 

списком 

Поч. рівень Сер. рівень 
Дост. 

рівень 
Високий рівень 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 Укр. мова 25 9 36 12 48 4 16 - - 

2 Історія 22  2 9 17 77 3 14 - - 

3 Біологія 15 2 13 10 67 3 20 - - 

4 Математика 5 - - 4 80 - - 1 20 

5 Географія 6 - - 5 83 1 17 - - 

6 Англ. мова 2 1 50 1 50 - - - - 

Порівняльний аналіз результатів ДПА у формі в 11-х класах по предметах 

 
 

У школі успішно працювала методична рада (голова МР – Гулей М.А.), яка 

координувала методичну роботу з підвищення якості освіти у навчальному закладі. На 

засіданнях методичної ради розглядалися теоретичні питання, визначались основні 

аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та 

результативності, розроблялись методичні рекомендації по використанню передового 

педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, творчих 

груп, викладання факультативів, курсів за вибором тощо. 

Упродовж  2017/2018 навчального року було організовано роботу 8 методичних 

об’єднань: 

– вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (керівник 

Жовтаній А.Ф.); 

– вчителів математики, фізики та інформатики (керівник Сорокопуд М.С.), 

– вчителів біології , хімії, географії, основ здоров’я (керівник Яворська Г.А.); 

– вчителів англійської та німецької мов (керівник Каналош Т.Д.); 
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– вчителів історії та правознавства (керівник Романко Л.М.); 

– вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Сливка Т.О.); 

– вчителів трудового навчання, фізичної культури та музичного мистецтва 

(керівник Мікла О.О.); 

– класних керівників (керівник Бабура М.В.). 

Також затверджено плани роботи, методичні теми, над якими працювали ШМО. 

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення 

уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких 

обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, 

предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для 

державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. 

За минулий навчальний рік в школі було проведено такі предметні тижні: 

початкові класи,  англійської мови, історії, правознавства, української мови та 

літератури, фізики , хімії та екології. 

У рамках Тижня початкових класів було проведено відкритий урок з 

трудового навчання, організовано конкурс малюнків на тему «Золота осінь», 

проведено конкурсні програми сторінками природничого журналу «Квітуча планета» 

та перекличка повідомлень «Наша Батьківщина – Україна», ділову гру «Екологічний 

бумеранг», бесіду-тренінг «Твоя увага», казкову подорож «Стежкою добра», 

інтелектуальну гру «Найрозумніший», виховні заходи «Чари осені» та «Наша мова 

соловʼїна, чиста мов перлина», а також виховні заняття ГПД «Осінь така мила…» та 

«Я люблю Україну». 

Під час Тижня хімії та екології учні висвітлили свої стінівки та було 

проведено такі заходи:  

– Природно-заповідний фонд України  ( 11клас); 

– Вода – основа життя  ( 7 клас); 

– Живе обличчя моєї Землі (9 клас). 

Тиждень англійської мови було проведено з 12 по 16 лютого 2018 року. 

Вчителями  англійської мови було  поновлено кабінет англійської мови, проведено 

ряд відкритих уроків, а також позакласних заходів: декламування віршів іноземних 

поетів та письменників (8-11 класи); конкурс Валентинок (5-11 класи). 

Під час тижня історії  проведено історичний турнір, тренінг «Не все однакове 

придатне для всіх», екскурсія в музей бойової слави, урок мужності «Визволення 

України від фашистських загарбників», благодійна акція «Допоможи солдату-

захиснику Батьківщини», шкільний ярмарок, присвячений до Дня захисника України. 

Тиждень правознавства передбачав проведення таких заходів: усний журнал 

«Ти людина, значить маєш права», «Роль Конвенції ООН у житті людини», перегляд 

фільму про прийняття Конституції України», науково-практична конференція 

«Державотворчі процеси та політичний розвиток незалежності України», 

всеукраїнський урок «Права людини». 

Тиждень української мови та літератури відбувся з 19 по 23 березня 2018 

року. Було проведено інтегрований урок з української мови ти музичного мистецтва, 

конкурс рефератів «Життя і творчість Т.Г.Шевченка», виразне читання поезії 

«Цілюще джерело Шевченківської музи», композиція «Наша дума , наша пісня не 

вмре, не загине» та літературно-мистецьке свято «Тарас Шевченко – наш. Він для усіх 

століть» 

 



Тиждень фізики відбувся з 7 по 11 травня. Були проведені такі заходи: 

- Конкурс «Фізики-лірики»; 

- Гра-змагання «Кращий знавець фізики»; 

- Конкурс творчих робіт та рефератів «Видатні фізики»; 

- Презентація про життя відомих фізиків та їх відкриття; 

- Конкурс пісень «Фізика – найкраща наука». 

Також у школі проводились заходи з нагоди відзначення 100-річчя від дня 

народження В.О Сухомлинського. Так, у 2-Б (учитель Долгош Т.О.) та 2-Г класах 

(учитель Буглина О.В.) було проведено урок літературного читання на тему 

«Людяність – це у людини головне» на основі оповідання «Горбатенька дівчинка». 

Учнями 3-А класу та класним керівником Гузинець О.Ф. було проведено виховне 

заняття на тему «Людина добра і краси» на основі творі В.Сухомлинського. У 3-Б 

класі (учитель Кияк М.М.) був проведений урок-подорож, під час якого учні 

подорожували по світу казок та оповідань, які написав відомий нам вже В.О. 

Сухомлинський. У 5-11 класах відповідні заходи проводили бібліотекар школи 

Басараб Н.І. та вчителі Голич Н.М., Беспалова О.В. 

7 лютого 2018 року наша школа долучилася до відзначення Дня безпечного 

Інтернету, під час якого вчителі інформатики та ініціативна група учнів 8-А класу 

взяли участь у Вебінарі, а по закінченні онлайн-уроку відбулося онлайн-тестування 

учасників. За отриманими результатами онлайн-тестування учасників від навчального 

закладу, Середнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів отримала сертифікат 

учасника вебінару День безпечного Інтернету 2018. А також відповідними 

сертифікатами нагороджено вчителів інформатики (Желізника Ю.С., Горгош М.І.) та 

учнів (Басараб Івана, Вейгеші Ярославу, Ковач Олександра, Крупу Олександра, Кузик 

Луку, Машкара Владислава, Міклу Владислава, Озимок Дениса, Петрунь Максима, 

Сухар Каріну). 

На належному науково-методичному рівні проводяться уроки. Вчителі 

працюють над високою мотивацією учнів до навчання, використовують новітні 

прийоми та методи роботи, активно впроваджують в навчально-виховний процес ІКТ, 

застосовують проектну діяльність. Найвдалішими проектами були: у 1 – А класі з 

природознавства «Хто живе в моїй оселі?» та "Як живуть мурашки?" (учитель 

Коцак О.І.), у 2 – А класі - «Як тварини готуються до зими?» (учитель Сливка Т.О.),  у 

3-А класі – «Як виник герб України?» (учитель Гузинець О.Ф.), з трудового навчання 

в 6-х класах «Народна лялька», 8-х класах «Декоративна пляшка», 10-х класах 

«Матчворк», 11-х класах «Ізонитка» (вчитель Мікла О.О.), з фізики в 7-х класах 

«Фізика – природнича наука», «Видатні вчені-фізики», «Дифузія у побуті», «Еволюція 

вимірювальтних приладів» (вчитель Бурин Т.М.), а також протягом травня відбулися 

захисти навчальних учнівських проектів з інформатики учнів 5-х, 7-х та 8-х класів 

(вчителі: Желізник Ю.С. та Горгош М.І.), які були спрямовані на практичне 

застосування теоретичних знань, оскільки це гнучка модель організації навчального 

процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей 

у процесі створення нового продукту під контролем учителя, шляхом самостійних, 

колективних, інтерактивних дій учнів і обов’язкових презентацій результатів своєї 

роботи. У підсумку було визначено найкращі проекти у кожному з класів і відзначено 

учнів. 

За минулий навчальний рік учителі нашої школи мають публікації. Так, у 2017 

році вийшла друком наукова стаття Желізника Ю.С. «Організація самостійної 

діяльності учнів при вивченні курсу фізики» у журналі «Науковий погляд в майбутнє» 



(випуск 7. Том 1. – Одеса, 2017. – С. 96-102). У 2018 році була опублікована стаття 

Горгош Л.І. «Текстовий редактор як засіб опанування знань і вмінь з різних 

дисциплін. Практичні роботи з інформатики для учнів 4-го класу» у всеукраїнському 

журналі «Учитель початкової школи» (2018. – № 5. – С. 32 – 34.) 

Також учителі нашої школи мають публікації на різних освітніх сайтах за що 

відзначені відповідними Сертифікатами. Так, Желізник Ю.С. має публікацію на сайті 

«Шкільне життя» (розробка уроку фізики за темою «Густина речовини») від 

22.01.2018р., Горгош Л.І. – на веб-ресурсі HelpInformatik.COM від 02.02.2018 року 

(розробки конспектів уроків інформатики для початкових класів). 

6 грудня 2017 року на базі Коритнянської школи відбувся І (районний) тур 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018». За звання «Учитель року – 2018» у 

номінації «Фізика», де змагалася учитель нашої школи Бурин Т.М., яка за оцінкою 

членів журі Конкурсу І туру отримала перемогу. 

Протягом 2017-2018 н.р. вчителі нашої школи брали активну участь у районних 

методичних об’єднаннях. Так, на базі нашої школи було проведено районний 

семінар-практикум  заступників диркторів з ВР та районний конкурс «Кращий знавець 

німецької мови». Також Горгош Л.І. доповідала на районному семінарі-практикумі 

вчителів 1-2-х класів на базі Великогеєвецької ЗОШ І-ІІ ступенів на тему «Мета і 

головні компоненти Концепції Нової української школи» та під час районного 

методичного діалогу вчителів 3-4 класів на базі Червонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 

тему «Особливості впровадження нового Державного стандарту початкової освіти». 

У листопаді 2017 році Желізник Ю.С. був учасником міжнародної конференції 

«Інтелектуальний потенціал ХХІ століття» у секції «Фізика і математика», за що має 

відповідний Сертифікат. 

Курси підвищення кваліфікації при ЗІППО в 2017-2018 н.р. пройшли 16 

вчителів школи. А також учителі, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 

навчальному році (Щурко У.А., Макай М.П., Белінська Н.Л. та Шляхта Є.В.), на базі 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти пройшла першу та 

другу очні сесії підвищення кваліфікації, а також пройшли навчання на сайті студії 

онлайн-освіта EdEra за дистанційною формою навчання (онлайн) та отримали 

відповідні сертифікати. Оскільки вчителі нашої школи цікавляться сучасними 

методами викладання у початкових класах, то онлайн-курс EdEra також пройшли 

Горгош Л.І., Горгош М.І., Желізник Ю.С., Гузинець О.Ф., Машіка Д.М. 

Слід зазначити, що учителі займаються самоосвітою та проходять дистанційні 

онлайн-курси, закінчуючи які, отримують відповідні сертифікати про підвищення 

кваліфікації. Так, у 2017-2018н.р. Горгош Л.І., Горгош М.І. та Желізник Ю.С. 

отримали сертифікати з курсів «Основи здоровʼязбережувальної компетентності» (60 

академічних годин) та «Вчимося жити разом» обсягом 30 академічних годин. Також 

Желізник Ю.С. успішно завершив он-лайн курс «Фізика. Механіка», cтворений 

викладачем Іллею Філіповим та командою проекту EdEra та отримав відповідний 

сертифікат. 

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з 

молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим 

вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь 

використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, 

творчої активності молодих спеціалістів. У 2017/2018 навчальному році у нашому 

закладі працювало 7 молодих вчителів, які були під наставництвом досвідчених 

педагогів: 



Молодий учитель Наставник 

Горгош Марʼяна Іванівна,  

вчитель інформатики 
Желізник Юрій Стефанович 

Щурко Ульяна Анатоліївна,  

вчитель початкових класів 
Горгош Людмила Іванівна 

Галушка Марина Йосипівна,  

вчитель біології 
Гулей Марія Андріївна 

Машіка Діана Михайлівна, 

вчитель початкових класів 
Горгош Людмила Іванівна 

Кияк Марина Михайлівна,  

вчитель початкових класів 
Горгош Людмила Іванівна 

Лютнянський Мирослав Русланович, 

вчитель фізичної культури 
Скаканді Степан Степанович 

Пехньо Наталія Віталіївна, 

педагог-організаток 
Галушка Елла Юріївна 

 

Разом із вчителями-наставниками було розроблено спільні плани роботи, за 

якими працювали молоді спеціалісти. Адміністрація школи відвідувала уроки та 

позакласні заходи малодосвідчених педагогів, надавала методичну допомогу в 

підготовці до уроків, під час аналізу яких молодим спеціалістам були надані 

рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня. 

Було проведено за минулий навчальний рік 11 засідань педагогічних рад, на 

яких розглядалося ряд питань, серед яких вивчався стан викладання та рівень 

навчальних досягнень з історії та правознавства, з хімії та екології, про набрання 

чинності Законів України  «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», про 

основні положення Концепції «Нова українська школа», про адаптацію учнів 5-х 

класів до предметного навчання, про систему оцінювання навчальних досягнень 

учнів, як чинник мотивації  навчальної діяльності, про успіх як життєвий пріоритет 

особистості, про особливості нових програм для учнів 9-х класів, про роль особистості 

класного керівника у формуванні творчопрацездатного учнівського колективу, про 

спільну роботу школи, сімʼї і громадськості щодо попередження шкідливих звичок 

серед дітей, про систему військово-патріотичного виховання учнів, про шкільний сайт 

як ресурс відкритого інформаційно-освітнього простору школи, про особливості 

проведення ДПА/ЗНО в 2017-2018н.р. тощо. 

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне: 

- освітній процес має тенденцію до розвитку; 

- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного 

процесу та підвищення його ефективності; 

- у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, 

колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу 

результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети; 

- школа підтримує свій позитивний імідж; 

- створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і 

професійних інтересів, здібностей, потреб учнів; 

- методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, 

втіленню педагогічних інноваційних технологій. 

 



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

саме: 

- підвищення якості освітніх послуг; 

- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми; 

- активне використання комп’ютерних методичних комплексів; 

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів. 

Пріоритетними напрямками розвитку освіти Середнянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на 2018/2019 навчальний рік є:  

- забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів 

особистості, потреб селища і держави; 

- забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і 

навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних 

предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до 

колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно 

зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів; 

- дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за 

рахунок чіткого використання критеріїв оцінювання навчальних досягнень; 

- посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом 

активного використання здоров’язберігаючих технологій; 

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному 

впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості 

дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей; 

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи. 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

У 2017– 2018 н. р. у визначенні змісту виховної роботи в школі педагогічний 

колектив керувався:  

Конституцією України 

Законом України «Про освіту» 

Законом України «Про загальну середню освіту» 

Національною доктриною розвитку освіти України в XXІ столітті. 

Декларацією прав дитини. 

Конвенцією про права дитини 

Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти. 

Загальнодержавними та обласними програмами з питань формування здорового 

способу життя, профілактики ВІЛ – інфікування. 

Загальнодержавними та обласними програмами з питань попередження  насильства 

над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та 

психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні соціальні умови тощо. 

Педагогічний колектив  школи працює над проблемним питанням виховної 

роботи: «Формування духовного світу школяра шляхом поглиблення 

культуротворчого потенціалу школи» 
 

   Основні напрямки виховної роботи були спрямовані: 
 

Активізацію національно – патріотичного виховання учнів 

Організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання учнівської молоді. 

Організацію учнівського самоврядування, співпрацю з міським парламентом дітей. 



Розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі. 

Залучення обдарованої молоді до участі у  фестивалях, конкурсах, змаганнях різних 

рівнів. 

Співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно – просвітницькими 

організаціями, правоохоронними органами в проведенні позаурочної виховної роботи 

в школі. 

Систему сімейного виховання, педагогічного всеобучу батьків та громадськості. 

Контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею. 

        Протягом навчального року класні керівники працювали над впровадженням в  

систему виховної роботи школи напрямку «Правове виховання». З цією метою було 

проведено низку заходів щодо утвердження навичок здорового способу життя, 

профілактики шкідливих звичок, формуванню відповідального ставлення до свого 

здоров’я та здоров’я оточуючих. Система роботи з превентивного  виховання 

передбачала реалізацію державних, обласних та міських програм з превентивного 

виховання, тижня права, тижня здорового способу життя, безпеки життєдіяльності. 

      Було проведено години спілкування, бесіди, диспути, спортивні змагання, 

естафети, зустрічі з лікарями, представниками правоохоронних органів та соціальних 

служб. 

Через участь у шкільних та районних конкурсах спортивної направленості учні мали 

змогу показати свої фізичні досягнення, утверджувати олімпійські ідеали добра та 

краси. Із спортивних досягнень, учні школи зайняли перше місце у районному заліку.  

        Потягом  ІІ семестру 2017-2018 н.р. педагогічний колектив працював над 

впровадженням в систему виховної роботи школи напрямку “Національне  

виховання», змістова наповнюваність якого передбачала формування в учнів 

ціннісного ставлення до національних традицій та культури нашого народу, 

популяризації патріотичного виховання, залучення вихованців до національно-

патріотичних заходів.  
 

Учнівське самоврядування 
 

        У закладі діє учнівська рада, який складається з 6 комісій, кожна з яких працює за 

вказаним напрямком та планом роботи. Члени шкільної ради проводили щомісячні 

загальношкільні лінійки, на яких висвітлювали досягнення учнів у навчанні, 

підбивали підсумки чергування по школі,  інформували про роботу класних  

колективів. Комісії шкільної ради брали участь у проведенні профілактичних рейдів 

«Урок», «Перерва», «Твій вільний час», організовували проведення загальношкільних 

свят, випуск газет шкільного прес – центру, проводили для молодших школярів 

оглядові екскурсії до шкільних музеїв народознавства та бойової слави.    
 

Краєзнавчо – пошукова робота 
 

      Учні брали  активну  участь у проведенні конкурсу туристсько-краєзнавчих 

експедицій  «Мій рідний край».  Постійно поглиблюють    знання з історії рідного 

краю. 

      Гуртківці підготували проекти:  «Вчителі школи – ветерани Великої вітчизняної 

війни»,  «Цінності моєї родини», «Доля моєї родини  в долі України». Поповнили 

новими матеріалами куточок  «Герої не вмирають» в  шкільному музеї. 

     Проводилась  робота щодо збереження і примноження традицій українського 

народу "Моя земля - земля моїх батьків": 



     Проведено заходи, спрямовані  на  вивчення традицій національної пісенної 

культури, народної архітектури,  національного побуту і одягу тощо: 
 

Конкурс «Новорічна композиція», «Воскресни писанко!» (1-7 кл.) 

Випуск шкільних стінгазет на тему: «Зима прийшла – свята принесла» (5-11кл.) 

Виступ молодших школярів «День святого Миколая – душа весело співає!» 
 

Волонтерський загін «Милосердя» 
 

Керівник загону:  Пехньо Наталія Віталіївна – педагог-організатор школи. Волонтери 

сприяють проведенню у школі благочинних акцій “Щедрий стіл” (збір продуктів для 

малозабезпечених сімей), «Назустріч мрії» (допомога онкохворим дітям – зібрано 10 

600 гривень), акція «Серце до серця»( зібрано 1450 гривень).  Протягом року 

волонтери навчалися новим формам роботи . Було проведено волонтерську естафету 

добрих справ. 
 

Робота гуртків 
 

       У закладі діє 7 гуртків: хоровий, хореографічний, юний художник, словацька 

мова, угорська мова, спортивні гуртки. До гурткової роботи залучено 225 учнів. На 

базі школи працюють також гуртки РЦДТ: макраме, моделювання та конструювання 

одягу та іграшок, а також гурток ДЮСШ юний футболіст. 

        Протягом  року  заступником директора з виховної роботи  Галушка Е.Ю. було 

здійснено перевірку планування роботи гуртків, програмного забезпечення, ведення 

журналів гурткової роботи,  проведено співбесіди із усіма керівниками гуртків щодо 

організації роботи, складено графік проведення гурткових занять. Керівники гуртків 

ведуть документацію відповідно до вимог, планування роботи здійснюють  згідно з  

програмами. 

    Значна увага приділяється наступним  питанням виховної роботи: 
 

Національно – патріотичне  виховання школярів. 
 

Виховна робота у школі протягом 2017 – 2018 н.р. була побудована на засадах 

національно – патріотичного виховання школярів 

            Реалізація національно -  патріотичного  виховання в практику відбувається 

через проведення ряду заходів, запланованих на 2017-2018 н.р., які мають різні форми 

роботи: тематичні лінійки, конкурсні програми, змагання, диспути, круглі столи, 

благодійні акції, уроки мужності, уроки пам’яті,зустрічі з військовослужбовцями, 

героями АТО, волонтерами, допомога бійцям АТО, захист проектів, перегляд та 

обговорення документальних та відеофільмів, тематичні бібліотечні уроки тощо. 

       Діє музей бойової слави та музей народознавства, де учнями – гуртківцями 

проводиться пошукова та краєзнавча робота з вивчення історії рідного краю. 

У закладі проведено заходи щодо відзначення історичних подій: 

Уроки пам'яті приурочені 73-й річниці завершення Другої світової війни та 

визволення Закарпаття від фашистських загарбників(1-11кл.) 

Класні години. до Дня партизанської слави(1-11кл.) 
 

Перегляд  художніх та документальних фільмів, присвячених визволенню України від 

фашистських загарбників 



Уроки мужності. Зустрічі з героями АТО (1-11кл.) 

        Проведено заходи на відзначення Революції Гідності: 

        До Дня пам’яті жертв голодомору у закладі проведено урок пам’яті  на тему: «З 

присвятою замордованим». 

       Проведено бібліотечні  уроки, зустріч з письменниками рідного краю, конкурс - 

захист плакатів  «Хай не зникає пам'ять про героїв». 

Місячник родинно – сімейного виховання  «Сім’я і школа – єдині»    

 

У закладі: 

 

Налагоджено діяльність класних батьківських комітетів; 

Творчо працюють  комісії шкільного батьківського комітету. 

Члени батьківського комітету беруть участь у роботі ради школи. 

Батьківська громадськість бере активну участь у проведенні колективних творчих 

справ, вечорів, конкурсів, розважальних програм, у проведенні екскурсій. 

Робота з батьками здійснюється за напрямками: анкетування, індивідуальна робота, 

день відкритих дверей, батьківські збори, родинні свята, засідання Ради школи. 

  

Правовиховна робота 

 

Правові знання поглиблюються і розширюються у позакласній, позаурочній роботі. В 

арсеналі форм і методів навчально-виховної роботи: 

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години; 

- лекції, бесіди на правову тематику; 

- анкетування; 

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів, медичними працівниками; 

- уроки правознавства; 

 - соціологічні дослідження, 

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями; 

- відвідування проблемних сімей вдома. 

 

        Проведено Дні правових знань, Тиждень права, щомісячно проводилися єдині 

класні години з правового виховання. Діє Рада по профілактиці правопорушень, яка 

щомісяця проводить засідання. 

 

Соціальний захист дитинства 

 

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

згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені 

списки учнів пільгових категорій. Ці діти постійно перебувають у центрі уваги 

адміністрації школи. Для них  організовано участь у заходах; оздоровлення у 

дитячому закладі відпочинку. Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених 

сімей, діти батьки яких загинули або є учасниками АТО та діти, позбавлені 

батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у 

шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, підтримується постійний зв'язок класних керівників, адміністрації школи. 

На протязі навчального року вчителями проведено обстеження житлово–побутових та 



матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського 

піклування, складено акти обстеження. 

     Діти пільгових категорій відвідують  спортивні секції, гуртки, беруть участь в 

позашкільних заходах, залучені до роботи комісій  шкільного самоврядування. 

 

Профорієнтаційна робота 

 

     Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – 

підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна 

робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання 

трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про 

професії на уроках, позакласні виховні заходи, екскурсії на підприємства. 

     Протягом року учні 9,11-го класів зустрічалися з представниками навчальних 

закладів  середніх та вищих рівнів акредитації, щоквартально відбувалися зустрічі з 

працівниками центру зайнятості Ужгородського району. 

     Функціонує термінал профорієнтації на І поверсі. 

 

Спортивно – оздоровча робота 

 

    У відповідності до Державних санітарних правила і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів створено необхідні санітарно – гігієнічні умови 

для організації навчально-виховного процесу. Проводяться заходи щодо  організації 

шкільного режиму, дотримання у школі гігієнічних норм щодо освітлення, 

температури повітря, шкільного обладнання, раціонального харчування, загартування, 

профілактично-медичне обстеження 

    Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення  бесіди з лікарями, перегляд 

та обговорення відеофільмів про шкідливість куріння, наркотиків, алкоголю. 

Агітбригада школи зайняла друге місце  у районному конкурсі «Молодь обирає 

здоров’я». 

     У червні був проведений Олімпійський день  у школі з   метою пропаганди 

олімпійських ідеалів, як важливих чинників утвердження здорового способу життя . 

На святі були присутні батьки, представники районної ДЮСШ, депутати. 

      Протягом року учні школи стали переможцями спортивних змагань: 

учні школи посіли І місце у районній спартакіаді з фізичної культури 

        У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Охорона життя 

та здоров’я учнів» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. 

         З метою формування навичок здорового способу життя, навчанню учнів діям у 

надзвичайних ситуаціях, надання само та взаємодопомоги  у закладі протягом року  

проведено два тижні знань з  безпеки життєдіяльності. 

        Цікаво і змістовно  проходить відпочинок  школярів у дитячому закладі 

відпочинку з денним перебуванням «Джерельце», де для дітей проводяться цікаві 

масові заходи: екскурсії, конкурси, розваги. 

  

Співпраця з батьками 

 

     Важливим чинником у виховній роботі є злагоджені дії сім’ї і школи, У школі 

працюють  комісії загально шкільного батьківського комітету,  «Школа майбутнього 

першокласника» 



      Адміністрація та класні керівники сприяють  співпраці батьківського комітету 

школи та шкільної учнівської ради в організації та проведенні різноманітних 

позакласних та позашкільних заходів (протягом року) 

На засіданнях батьківського комітету порушувалися питання: 

«Як виховувати без покарань» 

«Сімейні цінності. Репродуктивне здоров’я та цінності здорового способу життя» за 

участі представників Центру планування сім’ї 

Профілактика жорстокості та насильства в учнівському середовищі» за участі 

спеціаліста у справах дітей. 

«Формування в учнів мотивації здорового способу життя» за участь спеціалістів 

Центру здоров’я. 

«Сімейні трудові традиції та їх роль у виборі професії» за участі  представників 

Центру зайнятості. 

Проведено: Родинне свято «До нас завітав святий Миколай», родинне свято рідної 

мови «Мова – душі криниця», свято «Прощання з Буквариком», свято останнього 

дзвоника. 

 

Протягом року проходять Дні відкритих дверей для батьків. 

 

Протягом року вчасно опрацьовувалися  інформації з батьківських зборів про 

зауваження, пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного 

процесу. 

 

Літнє оздоровлення 

 

В дитячому закладі відпочинку “Джерельце” відпочиває 130 дітей. У 

першочерговому порядку забезпечено  відпочинок ПБП, що постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС, дітей – інвалідів, дітей із малозабезпечених, багатодітних та неповних 

сімей, дітей, батьки яких приймали участь в зоні АТО. В таборі проводяться цікаві 

заходи, конкурси, вікторини, естафети. Відпочинкова зміна триває з 04  червня  до 21  

червня 2018 року. В таборі функціонують дві мовні група,  де проводяться заходи 

щодо популяризації вивчення англійської та німецької мови. 

 

Завдання на 2018-2019 навчальний рік: 

 

Національно - патріотичне виховання учнів. Продовжити роботу по героїзації 

осіб, які віддали життя за Батьківщину, через проведення заходів патріотичного 

спрямування. 

Урізноманітнити форми та методи роботи класного учнівського самоврядування. 

Залучати учнів до гурткової роботи; 

Робота з обдарованою молоддю. Залучення учнів до участі в конкурсах різних рівнів. 

Формування навичок здорового способу життя, розвиток життєвих  компетенції   

учнів. 

Удосконалення форм та методів методичної роботи з класними керівниками. 

Урізноманітнити форми та методи роботи з батьківською громадськістю. 

Залучати учнів до участі у конкурсах соціальних , екологічних  та культурологічних 

проектів. 

 



Зміцнення і раціональне використання 

навчально-матеріальної бази школи 

За 2017-2018 навчальний рік за рахунок коштів відділу освіти, молоді та спорту 

Ужгородської РДА проведено: 

- заміну системи опалення та встановлено водяні радіатори в окремому 

двоповерховому корпусі (3 кабінети початкових класів, кабінет цивільного захисту, 

логопедичний кабінет, актовий за); 

- встановлено резервуарні водяні баки ємністю 1000л та замінено систему 

водопостачання у шкільній їдальні; 

- проведено та встановлено водопровідну систему з електричною підкачкою води у 

початкові класи ІІ поверху, кабінет учителів та хімічний кабінет; 

- встановлено оглядову яму для ремонту та технічного обслуговування шкільних 

автобусів у гаражі. 

 

 


