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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», концепції „Нова українська школа” 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 «Використання новітніх 

технологій в освітньому процесі школи». 

Школа має в своєму складі 33 класи, в яких навчається 941 учень. Школа І 

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

(10 – 11 класи) навчаються за навчальними програмами з поглибленим вивченням 

окремих предметів (математики та історії). 

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

мистецькі гуртки. Проводяться індивідуальні заняття, курси за вибором та 

факультативи. У минулому році працювало 4 групи продовженого дня, які відвідувало 

120 учнів 1-4-х класів. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Освітній процес у школі забезпечують 65 педагогів. 

Кількість педагогічних працівників за категоріями:  

 Не мають кваліфікаційної категорії – 6 

 Спеціаліст – 8 

 Друга – 9 

 Перша – 5 

 Вища – 37 

 



 
 

Кількість педагогічних працівників за педагогічними званнями:  

 Старший учитель – 23 

 Учитель-методист – 6 

 Не мають педагогічного звання – 36 

 
 

У 2018-2019 н.р. підлягало атестації та було атестовано 20 вчителів. В період 

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

заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження передового педагогічного 

досвіду кращих вчителів.  

Аналіз динаміки професійного зростання вчителів-предметників у 2018-

2019 н.р. засвідчує: 8 вчителів підтвердили вищу категорію (Югас А.М., Гулей М.А., 

Ком’ят І.Ф., Макай М.П., Курта І.В., Мазютинець Г.А., Тилищак М.М., 

Беспалова О.В.); 7 учителів підтвердили педагогічне звання «старший учитель» 

(Югас А.М., Гулей М.А., Курта І.В., Мазютинець Г.А., Тилищак М.М., Скаканді С.С., 

Чопик І.С.); 2 вчителів підтвердили педагогічне звання «учитель-методист» 

(Ком’ят І.Ф., Макай М.П.); 3 вчителям встановлено вищу категорію (Гузинець О.Ф., 

Яворська Г.А., Озимок О.М.); 1 вчителю присвоєно педагогічне звання «старший 

учитель» (Беспалова О.В.); 2 вчителям присвоєно другу кваліфікаційну категорію 

(Горгош М.І., Лютнянський М.Р.); 2 вчителям присвоєно першу кваліфікаційну 

категорію (Гоголь О.В., Романко Л.А.).  

Особлива увага приділялась роботі з обдарованими учнями. В минулому 

навчальному році 42 учнів брали участь в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. З них 30 учнів стали призерами (I місце– 13; 

II – 11; III – 6).  
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Порівняльний аналіз кількості призерів ІІ (районного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

 
Також у 2018-2019н.р. 5 учнів стали призерами у ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Це Скалінчан Богдан, учень 

11-А класу (учителі Курта Г.Г., Бурин Т.М., Іванюта В.О.), який зайняв III місце з 

фізики, астрономії, географії ; Куруца Роман, учень 8-Б класу (учитель Бурин Т.М.), 

який посів IIІ місце в олімпіаді з фізики; Голянич Таміла (учитель Лупей Т.Д.) зайняла 

III місце з англійської мови у II етепі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

 

Порівняльний аналіз кількості призерів ІІІ (обласного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

 
Також у цьому навчальному році 2 учнів стали призерами ІІ (районного) етапу 

предметних олімпіад серед учнів 4-х класів: І місце з української мови зайняла 

учениця 4-Б класу Микуланинець Кая та ІІІ місце з математики розділили двоє наших 

учнів – це Граділь Євгеній (4-А клас) та Микуланинець Кая (4-Б клас). 
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У 2018-2019н.р. учні 3 – 11-х класів брали активну участь у І, ІІ, ІІІ етапах ХIХ 

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

4-А класу, Крицькій Олександра (вчитель Гузинець О.Ф.) зайняла ІІ місце в 

районному етапі. А також Сембер Олександра, учениця 11-А класу (учитель 

Беспалова О.В.) зайняла І місце в ІІ (районному) етапі зазначеного конкурсу. 

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

– в І (районному) та ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2-х секціях: 

«Англійська мова» - Голянич Таміла, учениця 9–А класу (науковий керівник 

Лупей Т.Д.), «Історія України» - Озимок Євген, учень 11-Б класу (науковий 

керівник Озимок О.М.); 

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

студентської молоді імені Тараса Шевченка, де переможцем стала учениця 5-А 

класу (учитель Скаканді Б.І.) Фічора Юлія - I місце; 

–  Міжнародному освітньому конкурсі „Олімпіс 2019 – Весняна сесія”; 

– 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 60 учнів 2-8 та 10 класів; 

- отримали свідоцтва з відзнакою – 7 учнів 9-А класу: Баляля Юлія, Вейгеші Ярослава, 

Годованець Ольга, Голянич Таміла, Дюгованець Карина, Мікла Владислав, Сухар 

Каріна . 

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. 2014/2015 55 

2. 2015/2016 60 

3. 2016/2017 75 

4. 2017/2018 77 

5. 2018/2019 60 

Діаграма порівняльного аналізу нагородження учнів Похвальними листами 
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Як видно з діаграми, кількість Похвальних листів трохи знизилася, це означає, 

що учителям-предметникам є над чим працювати у наступному навчальному році: 

покращити роботу з обдарованими дітьми. 

Два рази на рік проводимо моніторинг якості знань учнів з навчальних 

дисциплін. В кінці кожного семестру вчителі готують звіти з навчальних предметів за 

результатами навчальних досягнень і визначаємо рівень знань учнів. 

У 2018/2019 навчальному році у 1-х класах було впроваджено концепцію „Нова 

Українська школа”: змінилися програми, засоби та методи навчання, просторово-

предметне оточення. Організовано освітнє середовище, що сприяло вільному розвитку 

творчої особистості дитини. Щодня першокласники навчалися граючись, пізнавали 

світ по-новому. Адже головна ідея Нової української школи – компетентнісне 

навчання. Це означає, що учні не просто набувають знань, а вчаться використовувати 

їх на практиці. Відтак найменші учні здобували знання через ігрові форми навчання, 

вчилися висловлювати свої думки усно під час ранкових зустрічей та письмово у 

щоденниках вражень. Оглядовий контроль за освітнім процесом в 1-х класах 

показав, що учні оволоділи навичкою читання, графічною навичкою письма, 

математичних обчислень, досліджень, що в свою чергу стало підґрунтям для 

використання знань під час практичних завдань та власному житті. 

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 32,85% 

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 62% до 96%.  

Результати перевірки сформованості навички читання вголос 

Клас Учитель 
К-сть 

учнів 

Рівень навчальних досягнень Коефіцієнт 

якості Високий Достатній Середній Початковий 

2-А Коцак О.І. 22 9 7 5 1 73% 

2-Б Чопик І.С. 21 8 5 4 4 62% 

3-А Сливка Т.О. 26 18 4 4 - 85% 

3-Б Долгош Т.О. 25 15 7 1 2 88% 

4-А Гузинець О.Ф. 21 12 8 1 - 95% 

4-Б Сабов Т.Д. 22 12 9  - 96% 

Порівняльний аналіз результатів перевірки сформованості навички 

читання вголос учнів 2АБ, 3АБ та 4АБ класів 
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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 72% до 100%.  

Результати перевірки знань таблиці множення 

Клас Учитель 
К-сть 

учнів 

Рівень навчальних досягнень Коефіцієнт 

якості Високий Достатній Середній Початковий 

3-А Сливка Т.О. 26 12 9 4 1 81% 

3-Б Долгош Т.О. 25 3 15 5 2 72% 

4-А Гузинець О.Ф. 21 15 3 3 - 86% 

4-Б Сабов Т.Д. 22 18 4 - - 100% 

 

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. 

У 2018-2019н.р. оцінено 532 учнів 5-11 класів, з яких 23 учнів закінчили 

навчальний рік на високому рівні (4,3%). 

Аналіз навчальних досягнень учнів 5 – 11 класів у 2018-2019 н.р. з основних 

предметів засвідчив, що на достатньому рівні учні засвоїли такі предмети: фізичної 

культури, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, трудове навчання, 

інформатики, основи здоров’я. 

Так, 198 учнів (37,4%) мають 7-12 балів річних оцінок з української мови; 

української літератури –  204 учнів (38,5%); 

англійської мови  –  188 учнів (35,5 %); 

німецької мови  –   148 учнів (31,7 %); 

математики (алгебри ) – 126 учнів (23,8 %); 

геометрії –    66 учень (28,4 %); 

історії України –   185 учнів (38,7 %); 

всесвітньої історії –  176 учнів (36,8 %); 

біології –    167 учні (31,5 % ); 

фізики –    84 учнів (20,1%); 

хімії –     112 учень (26,8 %); 

географії –    124 учнів  28 %); 

зарубіжної літератури  – 205 учнів (38 %). 
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За результатами аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів 

найвищий рівень успішності показали 10-А, 9-А, 7-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 місця в спартакіадах (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 2018/2019 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 94 94 100 47 50 8 8 13 14 26 28 

2 Математика 94 94 100 47 50 6 6 10 11 31 33 

Порівняльний аналіз результатів ДПА у 4-х класах по предметах 

 
 

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

показники зазначеного рівня навчальних досягнень досить високі. 

Зведена таблиця результатів річного оцінювання в 9-х класах  

у 2018/2019 навчальному році 

№ Предмет 
За 

списком 

Річне 

оцінюван

ня 

Поч. 

рівень 

Сер. 

рівень 

Дост. 

рівень 

Високий 

рівень 

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

1 Укр. мова 75 75 100 26 35 13 17 20 27 16 21 

2 Математика 75 75 100 33 44 18 24 12 16 12 16 

3 Англійська 

мова 

41 41 100 13 32 3 7 12 29 13 32 

4 Укр. літ. 34 34 100 13 38 8 24 6 18 7 20 
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Зведена таблиця результатів ДПА в 9-х класах у 2018/2019 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 75 75 100 28 37 10 13 20 27 17 23 

2 Математика 75 75 100 33 44 8 11 19 25 15 20 

3 Англійська 

мова 

41 41 100 13 32 - - 7 17 21 51 

4 Укр. літ. 34 34 100 13 38 7 20 7 21 7 21 

 

Порівняльний аналіз результатів ДПА у 9-х класах по предметах 

 
 

Показники початкового рівня високі, оскільки знання учнів-ромів відповідають 

одному, двом балам. Але бачимо, що показники високого та достатнього  рівнів учні 

покращили на ДПА у порівнянні з річними оцінками. 
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Результати ДПА у формі ЗНО в 11-х класах у 2018/2019 навчальному році 

№ Предмет 
За 

списком 

Поч. рівень Сер. рівень 
Дост. 

рівень 
Високий рівень 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 Укр. мова 35 12 35 13 35 7 21 3 9 

2 Історія 21 3  14 9 43 7    33 2 10 

3 Біологія 20 4 20 14 70 1 5       1 5 

4 Математика 15 3 20   10 66 1 7 1 7 

5 Географія 9 1 12 4 44 4 44 -      - 

6 Англ. мова 5 1 20 1 20 2 40 1     20 

 

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  2018/2019 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.); 

– 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.). 
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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, історії, правознавства, української мови та літератури, фізики і 

астрономії, хімії і екології, іноземних мов, біології та географії. 

У рамках Тижня початкових класів було проведено відкритий урок з 

природознавства на тему «Який океан найбільший?» (4-А клас), з математики «Усне 

додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за коротким записом» 

(2-Б клас) та «Додавання і віднімання чисел 8 і 9» (1-А клас), урок-зустріч з 

природознавства на тему «Атлантичний океан» (4-Б клас), патріотичне свято «Моя 

рідна Україно, я – твоя мала частина» (2-А клас), колективна гра з кубиками LEGO 

«Хто це? І що це?» (1-Б клас), виховне заняття у формі гри «Подорож країною 

Дружби» (3-А клас), виховне заняття «Подорож на планету Доброта» (3-Б клас), 

інсценізація казки «Подорож краплинки» (1-Б клас). 

Під час тижня історії з 16 по 19 жовтня 2018 року була проведена 

конференція «Коли Ви вмирали, Вам сурми не грали», пройшов виховний захід 

«Героїв країна – моя Україна!»,  у вишиванках учні 5–8 класів організували флешмоб 

«Миру тобі, Україно!», конкурс «Рідна мова материнська – душа мого народу». 

Тиждень правознавства з 12 по 16 грудня 2018 року  передбачав проведення 

таких заходів: Всеукраїнський урок «Права людини», виховний урок «Ти – людина, 

значить, маєш права», зустріч учнів за круглим столом на тему:  «Які права, свободи й 

обов’язки мають громадяни України». 

Тиждень фізики і астрономії відбувся з 17 по 21 грудня 2018 року. Були 

проведені такі заходи: 

- день відкритих дверей у фізичній лабораторії на тему «Цікава фізика»; 

- відкриті виховні заходи «Фізика навколо нас» та «Фізика і лірика»; 

- урок-конференцію на тему: «Дія магнітного поля на організм людини і 

застосування його в медицині» та урок диспут на тему «Рентген чи Пулюй»; 

- відкритий виховний захід з астрономії «Подорож сонячною системою»; 

- урок-подорож на тему «Сучасні уявлення про простір і час. Час і його 

вимірювання». 

Тиждень іноземних мов відбувся з 4 по 7 березня 2019 року. Проведено ряд 

відкритих уроків: «Мої шкільні речі», вікторина з німецької мови «Найрозумніший», 

урок-пресконференція на тему «Подорож до англомовних країн світу», а також 

позакласних заходів: декламуванням віршів та виконанням чудових пісень 

англійською мовою. 

Під час тижня хімії і екології учні висвітлили свої стінівки та було проведено 

такі заходи:  

– відкритий урок  на тему «Практична робота: властивості оцтової кислоти»; 

– «Хімічний брейн-ринг»; 

–  година спілкування «Вибір є завжди у кожного із нас»; 

– хімічна гра «Відгадай елемент»; 

– ігровий проект телешоу «Хто зверху?». 



Тиждень української мови та літератури відбувся з 11 по 14 березня 2019 

року. У фойє було організовано виставку естетично оформлених учнями висловів про 

мову, розгорнуто буккросинг «Шевченко не поет, а голос душі українського народу», 

конкурс на найкраще прочитання поезій Т.Г. Шевченка «Думка» та «Тече вода в синє 

море», мовно-літературна вікторина «Найцінніші скарби нашої мови», відкритий 

позакласний захід «Шевченко і сучасність», диспут серед учнів 6-А та 6-Б класу на 

тему «Шевченко в контексті світової літератури» та усний журнал «Шевченко – 

художник» у 5-А класі. 

Також проводились різні позакласні заходи у 5-11 класах: день української 

мови та писемності, «Азбука безпеки», «День соборності України», «Джура»-

військово-патріотична гра. 

13 березня 2019р. 11 учні нашої школи взяли участь у Міжнародних 

дистанційних освітніх конкурсах «Олімпіс 2019 – Весняна сесія» на сайті 

olimpis.com.ua. Загалом відбулися 5 конкурсів з таких предметів: українська мова і 

література, англійська мова, математика, інформатика, біологія (природознавство). За 

підсумками конкурсу учні отримати 17 дипломів І, ІІ, ІІІ рівнів (призові) та 27 грамот 

учасників. Найкращий результат показав учень 4-А класу Граділь Євген, який отримав 

призові місця з усіх предметів. 

На належному науково-методичному рівні проводяться уроки. Вчителі 

працюють над високою мотивацією учнів до навчання, використовують новітні 

прийоми та методи роботи, активно впроваджують в освітній процес ІКТ, 

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

досліджую світ «Навіщо мені їсти?» (учитель Кияк М.М.), у 1 – А класі з Я 

досліджую світ «Ці загадкові тварини» (учитель Макай М.П.), у 3 – А класі - «Дерево 

мого роду» (учитель Сливка Т.О.), з трудового навчання в 6-х класах «Народна 

лялька», 8-х класах «Декоративна пляшка», в 9-х класах «Ландшафтний дезайн», 11-х 

класах «Кірігамі» (вчитель Мікла О.О.), з фізики в 7-х класах «Фізика – природнича 

наука», «Видатні вчені-фізики», «Дифузія у побуті», «Еволюція вимірювальтних 

приладів» (вчитель Курта Г.Г.), у 8-х класах «Енергозбережні технології», «Сучасні 

побутовфі та промислові електричні прилади», «Вплив електричного струму на 

організм людини», в 9-х класах «Магнітні бурі», «Звуки в житті людини», «Історія 

космонавтики», в 10-х класах «Вивчення фізичних характеристик власного тіла», 

«Глобальне потепління: чи є загроза?», «Електричні явища навколо». Навчальні 

проекти 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. 

Також учителями школи під час освітнього процесу були використані новітні 

форми та методи навчання учнів, серед яких найцікавішими були: на уроці 

природознавства у 4-А класі учні, узагальнюючи знання з теми „Африка” створювали 

ментальну карту та зробити урок цікавим і пізнавальним; також учні 4-А класу до 

відзначення 100-ччя Соборності України створили фотоколаж на тему: «Державні 

символи у моєму житті»; у 4-Б класі було проведено літературну мандрівку порами 

року, під час якої учні в групах виготовили чудові стінгазети, на яких відобразили свої 

спостереження за природою у вигляді малюнків; також у 4-Б класів відбулась 

презентація учнів на тему «Досягнення успіху», під час якої учні розповіли про свої 

досягнення, показали нагороди, зробили цікаву  виставку свої робіт. 



Протягом 2018-2019н.р. учителі нашої школи мають публікації. Так, у вересні 

2018 року вийшов друком тренінг для педагогів Горгош Л.І. на тему «Яка буває 

інтеграція? У цьому варто розібратися» у всеукраїнському журналі «Учитель початкової 

школи» №9. А також в цьому ж номері журналу опублікований конспект інтегрованого 

навчального дня у 2 класі НУШ «У квест осінній вирушаймо, ознаки осені шукаймо», де 

одним із співавторів є Щурко У.А. 

Протягом 2018-2019 н.р. вчителі нашої школи брали активну участь у районних 

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

нараду заступників директорів з НВР. Також Горгош Л.І. виступила на районному 

семінарі-практикумі вчителів 1 і 4-х класів на базі Великодобронської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

на тему «Принципи педагогіки партнерства та нові ролі педагога НУШ: фасилітатора, 

тьютора, модератора» та під час районного методичного діалогу вчителів 2-3 класів на 

базі Чабанівської ЗОШ І-ІІ ступенів на тему «Інтеграційний підхід до навчання як шлях 

до формування життєвої компетентності молодших школярів». 

Курси підвищення кваліфікації при ЗІППО у 2018-2019 н.р. пройшли  14 вчителів 

школи: Югас А.М., Горгош Л.І.,  Галушка Е.Ю., Беспалова О.В., Примич В.В., Макай 

М.П., Кияк М.М., Кузик Є.М., Скаканді С.С., Жовтаній А.Ф. А також учителі, які 

навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 навчальному році (Гузинець О.Ф., Сабов 

Т.Д., Машіка Д.М. та Лешко М.І.), на базі Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти пройшла першу, другу та третю 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 Сливка Т.О., Сембер М.І. 

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 2018/2019 навчальному році у нашому закладі працювало 7 

молодих вчителів, які були під наставництвом досвідчених педагогів: 

Молодий учитель Наставник 

Сембер Мирослава Іванівна 

учитель початкових класів 
Горгош Людмила Іванівна 

Жирош Антоніна Михайлівна 

учитель англійської мови 
Слуцька Надія Василівна 

Лелекач Вікторія Валеріївна 

учитель німецької мови 
Скоропад Наталія Василівна 

Герцег Вікторія Андріївна 
учитель економіки 

Гулей Марія Андріївна 

Щербанич Яна Ярославівна 
учитель української мови та літератури 

Жовтаній Антоніна Федорівна 

Болдессарі Вікторія Олександрівна Гулей Марія Андріївна 

 учитель географії 

 

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 12 засідань педагогічних рад, на яких 

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

досягнень фізики  і астрономії та освітньої галузі: мистецтво, 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 особливості нових програм, про мистецтво створювати стан уроку,   про 

впровадження нових форм національно-патріотичного виховання, про особливості нових 

програм для учнів 10-х класів, про спільну роботу школи, сімʼї і громадськості щодо 

попередження шкідливих звичок серед дітей, про технологію створення особистості, про 

шкільний сайт як ресурс відкритого інформаційно-освітнього простору школи, про 

особливості проведення ДПА/ЗНО в 2018-2019н.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 2019/2020 навчальний рік є:  

- подальше впровадження у школі Концепції „Нова українська школа”; 

- створення умов для реалізації та поширення моделі інтегрованого навчання; 

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

особистості, потреб селища і держави; 

- посилення здоров’язбережного аспекту освітнього процесу шляхом активного 

використання здоров’язберігаючих технологій; 

- забезпечення спрямованості освітнього 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; 

- 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 

Сучасні політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, а також 

глобальні перетворення в освітній галузі обумовили нові підходи у виховній роботі 

коледжу, яка впродовж навчального року була спрямована на виховання свідомих, 

соціально активних громадян, творців гармонійних відносин у всіх сферах 

суспільного життя, життєво компетентних педагогічних фахівців нової генерації, 

здатних створювати і впроваджувати в життя найновіші технології.  

Серед основних завдань у виховній роботі зі учнями пріоритетними стали: 

виховання вільно думаючої особистості з глибоким почуттям патріотизму та 

чіткою громадянською позицією; 

формування національної свідомості, мовної та правової культури учнів; 

розвиток моральності, духовності, толерантності, життєвої компетентності; 

озброєння учнів універсальними навичками вирішення життєвих та професійних 

завдань; розкриття творчого потенціалу учнів та їх всебічний розвиток. 

Для ефективної реалізації даних завдань в сучасних умовах у системі виховної 

роботи школи зроблено акцент на інноваційнності, впровадженні сучасних 

інформаційно технологій, визнанні пріоритету самовиховання, видах діяльності, 

орієнтованих на розвиток потенціалу учнів, опануванні нових за змістом і формами 

методів управління виховним процесом та виховної діяльності.  

Виховна діяльність у школі здійснювалась відповідно до пріоритетних 

напрямків, визначених Концепцією національно-патріотичного виховання.  

За основними напрямами виховної роботи проведено заходи різного 

спрямування, основні з яких були висвітлені на сайті школи. 

Слід відзначити наступні заходи: 

Виховна година «Ми виховуємо патріотів» (Мікла О.О.) 

Виховна година присвячена сторіччю В.О.Сухомлинського (Бабура М.В.) 

Виховна годин «Людина починається з добра» (Лупей Т.Д.) 

Виставка малюнків за творами В.О.Сухомлинського (Кузик Є.М.) 

Вітання ветеранів педагогічної праці  

Свято «Славимо вчителя ім’я» 

Батьківські збори: «Булінг у дитячому середовищі» (Мікла О.О.). 

Конференція «Коли ви вмирали вам сурми не грали» (Озимок О.М.)  

Свято до Дня захисника України «Герої України – моя Україна» (Галушка Е.Ю.) 

Виховна годин «Запали свічку пам’яті» (Пехньо О.Я.) 

Виховна година пам’яті жертв Голодомору  (Озимок О.М.) 

Свято осені (Сливка Т.О.) 

Свято Миколая (Сабов Т.Д.) 

Урок доброти. Зустріч з учнем-інвалідом Шереш Миколою 

Ярмарка кар’єри  

Азбука безпеки дорожнього руху. Зустріч з працівниками поліції 

Урок-реквієм «Героям слава» (Галушка Е.Ю.) 

Конференція «День соборності України» (Озимок О.М.) 

Тренінг «Моя майбутня професія» (Мікла О.О.) 

Виховна година «Як запобігти боулінгу в школі» (Пехньо О.Я.) 

Семінар «Моя Карпатська Україна» (Галушка Е.Ю.) 

Свято весни (Чопик І.С.) 

Свято матері (Сливка Т.О.) 

День вишиванки. Флешмоб 



У відповідь на суспільні виклики та події, які відбуваються в країні, у школі, 

вже традиційно, і цей навчальний рік не став винятком, проведено ряд благодійних 

заходів та акцій на підтримку військових у зоні АТО та людей різних соціально 

незахищених категорій.  

Значних успіхів досягли учні школи у військово-спортивній грі Джура, що 

проводилося впродовж навчального року. В рамках олімпійського тижня було 

проведено ряд заходів під девізом «Швидше, вище, сильніше». 

Розгалужена система гурткової роботи у школі дала можливість задіяти у 

гуртках близько 45% учнів і вже закріпилась на позиціях ефективного простору 

формування всесторонньо розвиненої особистості, компетентного фахівця з багатим 

світоглядом та сучасними орієнтирами розвитку власної особистості та суспільства 

загалом. 

Творчий колектив танцювального гуртка школи (керівник Ерделі-Сембер С.С.) 

взяли активну участь у заходах, концертах, фестивалях. 

Чіткі завдання та стратегію роботи впродовж навчального року мала учнівська 

рада школи, діяльність якої спрямована на згуртування учнівського колективу, 

розвиток демократичної культури, відповідальності, стимулювання громадської 

активність, формування навичок самоуправління, якісну організацію учнівського 

дозвілля. Члени учнівського самоврядування взяли активну участь у роботі 

структурних підрозділів школи, стали ініціаторами та реалізаторами низки цікавих 

дозвіллєвих заходів та проектів.  

Значна увага у школі приділяється створенню оптимальних умов для 

самореалізації учнів, прояву їх здібностей, можливостей, талантів. Вони є активними 

учасниками та переможцями районних та обласних конкурсів, олімпіад, спартакіад. 

За 2018-2019 н.р. скарбниця досягнень школи поповнилась новими здобутками 

/Результати участі учнів у конкурсах, олімпіадах, фестивалях, змаганнях у 2018-2019 

н.р./ 

Відтак, моніторинг якості виховної роботи, здійснюваний на протязі 

навчального року засвідчив, що культурно-виховний процес у школі має системний та 

комплексний характер і забезпечує реалізацію виховних завдань з усіх напрямків 

виховання. 

  



Зміцнення і раціональне використання 

навчально-матеріальної бази школи 

Протягом 2018-2019 н. р. у нашій школі підключено до мережі Інтернет вісім 

класів початкового навчання, актовий зал, ресурсну кімнату та кабінет директора 

школи. 

З підсобних приміщень переобладнано та облаштовано два приміщення: один 

для ресурсної кімнати, інший обладнано під навчальний кабінет. 

За рахунок коштів відділу освіти, молоді та спорту Ужгородської РДА до 

ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами закуплено все 

необхідне: меблі, шведська стінка з турніком, тренажер кільцекид, реабілітаційний 

тренажер для ніг – педалі, дитячі чашки балансир тощо. 

Також на протязі першого семестру 2018-2019 навчального року наша школа 

отримала від департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації 

комплект меблів та обладнання для сучасного кабінету фізики на суму 769 260,70 грн. 

У склад комплекту входить: стіл демонстраційний, учнівські стільці та парти, шафи 

книжкові, дошка 5 поверхонь, цифровий вимірювальний компʼютерний комплекс 

(набір вчителя та учня), обладнання для виконання лабораторних робіт: «Механіка, 

молекулярна фізика та термодинаміка», «Оптика і квантова фізика», «Електрика і 

магнетизм». А також ноутбук для учителя, мультимедійний проектор, інтерактивна 

дошка, принтер-сканер-копір, цифрова документ-камера, портативні компʼютери для 

учнів, цифрові вимірювальні компʼютерні комплекси для учнів та ін. 

На виконання обласної Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради та з метою реалізації проекту щодо створення 

нового освітнього простору у закладах освіти Закарпатської області наша школа у 

грудні 2018 року отримала новий комплект спортивного інвентаря. А саме, 

гімнастичний інвентар – обручі, скакалки, канати; спортивний інвентар для поля і 

майданчика – мʼячі, сітки; настільні ігри – два тенісні столи та тенісні ракетки тощо. 

Всього отримано спортивного інвентаря на суму 47 472 грн. 

 

 


