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Основна діяльність закладу освіти спрямована на створення умов для реалізації 

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

загальну середню освіту», 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 

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 

закладом освіти тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм 

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

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 34 класи, в яких навчається 961 учень. Школа І 

ступеня – 16 класів, ІІ ступеня – 14 класів, ІІІ ступеня – 4 класи. Учні старшої школи 

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

окремих предметів (математики та історії). 

При закладі освіти 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 закладі освіти забезпечують 70 педагогів. 

Кількість педагогічних працівників за категоріями:  

 Не мають кваліфікаційної категорії – 7 

 Спеціаліст – 6 

 Друга – 11 

 Перша – 9 

 Вища – 37 

 



 
 

Кількість педагогічних працівників за педагогічними званнями:  

 Старший учитель – 25 

 Учитель-методист – 6 

 Не мають педагогічного звання – 39 

 
 

У 2019-2020н.р. підлягало атестації та було атестовано 14 учителів. 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 2019-2020 н.р. 

засвідчує: 3 вчителів підтвердили вищу категорію (Коцак О.І., Басараб Н.І., Скаканді 

Б.І.); 1 учитель підтвердив педагогічне звання „старший учитель” (Басараб Н.І.); 1 

учитель підтвердив педагогічне звання „учитель-методист” (Коцак О.І.); 1 вчителю 

встановлено вищу категорію (Лупей Т.Д.); 1 вчителю присвоєно педагогічне звання 

„старший учитель” (Скаканді Б.І.); 4 учителям присвоєно другу кваліфікаційну 

категорію (Машіка Д.М., Щербанич Я.Я., Пехньо О.Я., Примич В.В.); 5 учителям 

присвоєно першу кваліфікаційну категорію (Щурко У.А., Ерделі-Сембер С.С., Яценко 

М.І., Жовтаній А.Ф., Скоропад Н.В.).  

Особлива увага приділялась роботі з обдарованими учнями. В минулому 

навчальному році 56 учнів (це на 23% більше, ніж минулого року) брали участь в ІІ 

(районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. З них 40 

учнів (це 71% від загальної кількості учасників) стали призерами (I місце – 19; II – 8; III 

– 13).  
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Порівняльний аналіз кількості призерів ІІ (районного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

 
 

Також у 2019-2020н.р. 3 учнів стали призерами у ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Це Товтин Анжеліка, 

учениця 9-А класу (учитель Романко Л.М.), яка зайняла II місце з правознавства; 

Дюгованець Каріна, учениця 10-А класу (учитель Ком’ят І.Ф.) посіла III місце з біології; 

Куруца Роман, учень 9-Б класу (учитель Горгош М.І.) посів IIІ місце в олімпіаді з 

інформаційних технологій.  

Порівняльний аналіз кількості призерів ІІІ (обласного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

 
 

У 2019-2020н.р. учні 3 – 11-х класів брали активну участь у І, ІІ, ІІІ етапах ХХ 

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

4-Б класу, Штефаняк Лілія (вчитель Долгош Т.О.) зайняла І місце в районному етапі та 
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була учасником ІІІ етапу. А також Крицкій Олександра, учениця 5-А класу (учитель 

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

Юлія, учениця 6-А класу (учитель Беспалова О.В.) посіла II місце в II (районному) етапі 

Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика. 

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» - Товтин Анжеліка, учениця 9–А класу (науковий керівник 

Лупей Т.Д.), «Історія України» - Пуга Крістіна, учениця 10-Б класу (науковий 

керівник Озимок О.М.); 

– у II етапі (районному) ХХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка, де переможцями стали учні 5-А класу 

Крицкій Олександра – I місце та Граділь Євген – III місце (учитель Беспалова О.В.); 

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

– українознавчій грі «Соняшник»; 

– XIII Міжнародному екологічному конкурсі на тему „Метелики – німий шедевр 

природи”; 

– конкурсі з образотворчого мистецтва «Зоологічна галерея»; 

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

На кінець навчального року: 

- показали результати високого рівня 55 учнів 3-8 та 10 класів; 

- отримали свідоцтва з відзнакою – 2 учнів: Товтин Анжеліка (9-А клас), Надь 

Олександра (9-Б клас) . 

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. 2015/2016 60 

2. 2016/2017 75 

3. 2017/2018 77 

4. 2018/2019 60 

5. 2019/2020 55 

Діаграма порівняльного аналізу нагородження учнів Похвальними листами 

 
Як видно з діаграми, кількість Похвальних листів трохи знизилася, у зв’язку з 

тим, що не оцінюються учні 1-2-х класів, а учителям-предметникам є над чим 

працювати у наступному навчальному році: покращити роботу з обдарованими дітьми. 

0

20

40

60

80

2015/2016
2016/2017

2017/2018
2018/2019

2019/2020

60
75 77

60
55



У цьому навчальному році, у  зв’язку з карантином, моніторинг якості знань учнів 

з навчальних дисциплін було проведено лише після I семестру. Вчителі готували звіти 

з навчальних предметів за результатами навчальних досягнень і визначали рівень знань 

учнів. 

У 2019/2020 навчальному році у 1-2-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 та другокласники 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 2-х 

класах (на кінець першого циклу навчання) 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 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 27 учнів зазначених класів 

закінчили навчальний рік на високий рівень, що становить 29,35% від загальної 

кількості учнів. 

Узагальнені результати перевірки сформованості навички читання вголос учнів 

3-4-х класів показали, що учні 3АБ та 4АБ класів читають відповідно до вимог (див. 

таблицю та діаграму нижче). Коефіцієнт якості складає від 58% до 89%.  

Результати перевірки сформованості навички читання вголос 

Клас Учитель 
К-сть 

учнів 

Рівень навчальних досягнень Коефіцієнт 

якості Високий Достатній Середній Початковий 

3-А Коцак О.І. 23 10 9 3 1 82% 

3-Б Чопик І.С. 19 6 5 5 3 58% 

4-А Сливка Т.О. 26 15 8 3 - 89% 

4-Б Долгош Т.О. 24 16 5 3 - 88% 

Порівняльний аналіз результатів перевірки сформованості навички 

читання вголос учнів 3АБ та 4АБ класів 
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Проте показники рівнів навчальних досягнень учнів-ромів 3ВГ та 4ВГ класів 

відповідають в більшості початковому рівню з усіх навчальних предметів. 

Також слід зазначити, що з метою визначення рівня засвоєння навчального 

матеріалу учнями 3-4 класів заступником директора з НВР Горгош Л.І. з 02 по 12 грудня 

2019р. було здійснено моніторинг якості навчальних досягнень учнів 3АБ та 4АБ класів. 

Моніторингове дослідження проводилось у формі контрольних робіт з двох предметів: 

українська мова (передбачало оцінювання результатів навчання з української мови і 

літературного читання) та математика. Тексти завдань контрольних робіт підібрані 

відповідно до чинних програм з літературного читання, математики, української мови. 

Моніторинг дав змогу зафіксувати стан навчальних досягнень учнів на кінець І 

семестру 2019-2020н.р., а також в подальшому надасть можливість відслідкувати 

навчальний поступ учнів. 

Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 3АБ та 4АБ класів з 

української мови та математики станом на грудень демонструють показники в межах 

норми, оскільки якість знань практично в усіх зазначених класах сягає більше 50%. 

Згідно плану роботи, для відслідкування навчального поступу учнів, таке ж 

моніторингове дослідження було заплановане і на кінець ІІ семестру. Проте, у зв’язку 

із запровадженням карантину та дистанційної форми навчання, воно не проводилось. 

У 2019-2020н.р. оцінено 553 учнів 5-11 класів, з яких 28 учнів закінчили 

навчальний рік на високому рівні (5%). 

Аналіз навчальних досягнень учнів 5 – 11 класів у 2019-2020 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, 205 учнів (37%) мають 7-12 балів річних оцінок з української мови; 

української літератури –  205 учнів (37%); 

зарубіжної літератури -           215 учнів (38%); 

англійської мови  –  205 учнів (37%); 

німецької мови  –   131 учнів (24%); 

математики (алгебри ) – 152 учнів (27 %); 

геометрії –    86 учень (24 %); 

історії України –   206 учнів (37%); 

всесвітньої історії –  117 учнів (33%); 

правознавство -                        62 учнів (54%); 

біології –    173 учні (31 % ); 

фізики –    87 учнів (24%); 

хімії –     101 учень (28 %); 

географії –    173 учнів  (38 %); 

мистецтво –                               90 учнів (43%). 

За результатами аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів 

найвищий рівень успішності показали 11-А, 10-А, 6-А, 5-А, 5-Б класи. Найнижчі 

результати успішності мають учнівські колективи учнів-ромів, а це 5-В, 6-В, 7-В та   8-

В класів. Наша школа займає в районі I місця в спартакіадах (вчителі Скаканді С.С., 

Лютнянський М.Р.). 

В цьому навчальному році учні 9-х класів звільнені від ДПА, відповідно до            

наказу МОН України від 30 березня 2020 року за №463, зареєстрованого Міністерством 



юстиції України 09 квітня 2020 року за №333/34616. У відповідних документах про 

освіту  зроблено запис «звільнений(а)». 

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 тощо. 

Упродовж  2019/2020 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.). 

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. 

Були проведені засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як 

організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, 

проведення контрольних зрізів, обговорення завдань), так і науково-методичні питання. 

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

початкові класи, історії, правознавства, української мови, математики, хімії. 

У рамках Тижня початкових класів було проведено чотири відкриті уроки, а 

саме: літературне читання у 3-А класів (Коцак О.І.), Я досліджую світ у 2-Б класі 

(Щурко У.А.), фізична культура (хореографія) у 4-А класі (Ерделі-Сембер М.С.), 

математика у 1-Г класі (Машіка Д.М.). Згідно вимог НУШ Сембер М.І. було проведено 

показове ранкове коло з учнями 2-Б класу на тему „ Люди – різні, але всі ми – рівні”. 

Учні 1-А класу під керівництвом класного керівника Гузнець О.Ф. брали участь 

у квест-грі „Пригоди першокласників у чарівному царстві”, а учні 1-Б класу брали 

участь в інтелектуальному брейн-рингу „Найрозумніший”, який підготувала та провела 

з ними Сабов Т.Д. 

Урок-тренінг на тему „Земля – наш дім” відбувся у 3-Б класі, який провела Чопик 

І.С. Третьокласники доводили необхідність збереження природи на планеті Земля та 

пропонували свої ідеї щодо таких питань: «Що робити зі сміттям?», «Як економити 

електроенергію?», «Як не забруднювати навколишнє середовище?», «Що можна 

зробити для нашого краю?» тощо. 

Для четвертокласників класні керівники провели цікаві години спілкування: 

„Збережемо нашу планету” для учнів 4-Б класу (Долгош Т.О.) та „Країна ввічливих 

слів” для учнів 4-А класу (Сливка Т.О.). 

Класний керівник 3-А класу (Коцак О.І.) підготувала зі своїми учнями виховний 

захід для дітей початкової ланки освіти нашої школи. Це була театралізація казки 

„Попелюшка”, яка показала учням, як добро завжди перемагає над злом. 



Вихователями ГПД були проведені такі відкриті виховні заняття: з дітьми 1-х 

класів – „Майстерня Діда Мороза. Виготовлення ялинкових прикрас” (Малинич К.Л.), 

2-х класів – „У світі казки чарівної” (Шингляк Ю.І.), 3-х класів – „Гра-подорож по країні 

„Добра” (Машіка Д.М.), 4-х класів – „Як згуртувати клас?” (Лащо Д.О.). 

Під час тижня історії з 15 по 18 жовтня 2019 року були проведені учителями 

школи Галушка Е.Ю., Романко Л.М., Озимок О.М. такі заходи з учнями 5-11-х класів:  

- конференція «Козацькому роду нема переводу»; 

- виступ до Дня захисника «Україна є, була і буде»; 

- спортивно-патріотична гра-змагання «Спорт це запорука здоров’я української 

нації»; 

- виставка малюнків та стінгазет на тему: «Люби, шануй, захищай»; 

- усний журнал «Сила нескорених»; 

- акція «Пишемо лист захисникам України»; 

- історична подорож «Замки Закарпаття». 

Тиждень правознавства проходив  з 9 по 13 грудня 2019 року (вчитель Романко 

Людмила Андріївна). Було проведено цікаві та змістовні  заходи:  

- лекція на тему «Реалізація та захист прав людини в Україні»; 

- до річниці прийняття Всесвітньої декларації з прав людини круглий стіл з 

учнями 9-х класів «Права людини»;  

-  конференція  «Ти – людина, значить, маєш права»;  

- круглий стіл  з учнями 10-х класів «Протидія та попередження булінгу»; 

- бесіда «Права людини і громадянина». 

Тиждень математики  відбувся з 27 по 31 січня 2020 року. Вчителями 

Сорокопуд М.С., Тилищак М.М., Гоголь О.В. були проведені заходи, які мотивували 

учнів до вивчення предмету: 

- математичний калейдоскоп «У світі геометрії» під девізом «Сім раз подумай, 

один раз розвяжи»; 

- КВК з учнями 5-х класів «Всезнайки» та «Розумниці»; 

- презентації з учнями 10-11-х класів «Графіки тригонометричних функцій»; 

- майстер-клас «Малюй і рахуй». 

Тиждень української мови та літератури відбувся з 10 по 12 березня 2020 року 

під гаслом «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття… Тебе своїм сучасником звемо». 

Учителі-філологи Сабовчик В.М., Беспалова О.В., Скаканді Б.І.,  Жовтаній А.Ф., 

Щербанич Я.Я. підготували з учнями 5-11-х класів навчальні, розвиваючі та виховні 

заходи:  

- інформаційні хвилини «Незабутній Шевченко»; 

- тематичні виховні години  «Наш Шевченко», «Шевченко – це народ, і, як 

народ, він буде вічно жити», «Ми тебе не забули, Тарасе». 

- презентації про невідомі сторінки життя Шевченка; 

-  мовно-літературна вікторина «Найцінніші скарби нашої мови»; 

-  диспут «Шевченко і сучасність»; 

-  круглий стіл «Шевченко в контексті світової літератури» ; 

- усний журнал «Шевченко – художник». 

Тиждень хімії приніс багато цікавого та пізнавального, сприяв розвитку 

позитивних емоцій та формуванню інтересу до предмету хімії, стимулював творчу 

активність учнів. Учителі Басараб Н.І., Комят І.Ф., Яворська Г.А. провели такі заходи: 

- конкурс стінгазет «Хімія серед нас»;; 

- відкритий урок на тему: «Твердість води та її усунення»; 



- конференції  «Поширення та застосування вуглеводів у природі», «Значення 

органічної хімії в життя людини»; 

- експеримент «Кислоти  та їх хімічні властивості»; 

- вікторина «Найрозумніший хімік»; 

- Менделєєвська мистецько-хімічна вітальня « Хімія і любов». 

До Міжнародного дня рідної мови вчителями-філологами були проведені ряд 

заходів: інформаційна довідка про історію виникнення свята та відзначення його в 

Україні, про видатні постаті України, вікторини «О слово рідне», конкурси «Показуха», 

«Бліц», «Розминка» та ін. 

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

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

патріотична гра. 

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: з трудового навчання  в 5-х класах «Листівка», 

«Панно», «Гольниця», «Серветка», «Торбинка для дрібничок», «Прикраса з ниток»; в 

6-х класах «Листівка»,  «Лялька-мотанка (оберіг)», «Органайзер для рукоділля»,  

«Ялинкова прикраса», «О’бємна мяка іграшка», «Декоративні квіти», «Брилок»;  в 7-х 

класах  «Технічний одяг для кухні. Фартух», «Рамка для фото»;   в 9-х класах «Вироби 

в етностилі»;  10-х класах «Проектування та виготовлення предметів інтер’єру» 

(вчитель Мікла О.О.).  З фізики в 7-х класах «Фізика – природнича наука», «Видатні 

вчені-фізики», «Дифузія у побуті», «Еволюція вимірювальтних приладів» (учитель 

Курта Г.Г.), у 8-х класах «Енергозбережні технології», «Сучасні побутовфі та 

промислові електричні прилади», «Вплив електричного струму на організм людини» 

(учитель Курта Г.Г.), в 9-х класах «Магнітні бурі», «Звуки в житті людини», «Історія 

космонавтики» (учитель Бурин Т.М.), в 10-х класах «Вивчення фізичних характеристик 

власного тіла», «Глобальне потепління: чи є загроза?», «Електричні явища навколо» 

(Бурин Т.М.). 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. 
У 2019-2020н.р. вийшов друком навчально-методичний посібник „Нова українська 

школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти” 

(рекомендований МОН України) авторів М.Ю. Кірик та Л.І. Данилової, в якому розкрито 

досвід роботи заступника директора з НВР, учителя початкових класів Горгош Л.І., а саме 

інноваційні підходи до навчання у початкових класах, що базуються на принципах 

інтеграції (с. 93). Також у додатках цього посібника наведено фрагмент інтегровано уроку 

математики у 1 класі, який розроблено Людмилою Іванівною (с. 121). Слід звернути увагу 

й на те, що Горгош Л.І., як учитель-практик, є одним із рецензентів вищезазначеного 

навчально-методичного посібника, про що зазначено на с. 2 даного посібника. 

Протягом 2019-2020н.р. вчителі нашої школи брали активну участь у районних 

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

практикум з німецької мови на тему «Види роботи з лексичним матеріалом на уроках 

німецької мови», на якому вчителі Скоропад Н.В. та Лелекач В.В. виступили з доповідями 

з досвіду роботи. Також Горгош Л.І. виступила на районному методичному діалозі 

вчителів 1 і 4-х класів на базі Сторожницької ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему „Особливості 



організації освітнього процесу в 1 класі Нової української школи: нормативно-правові 

документи МОН України” та під час районного круглого столу вчителів 2-3 класів на базі 

Соломонівської гімназії на тему „Оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів Нової 

української школи». 

Протягом листопада 2019р. на базі Середнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів проходив 

І (зональний) тур всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2020” у номінаціях 

„Початкова освіта”, „Історія”, „Образотворче мистецтво”, „Основи здоров’я”. 

Курси підвищення кваліфікації при ЗІППО у 2019-2020 н.р. у I семестрі пройшли  2 

вчителів школи: Скаканді Б.І., Мікла О.О.  А з  січня 2020 року всім  учителям необхідно 

щороку проходити курси по 30 годин  на рік. 

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 2019/2020 навчальному році у нашому закладі освіти працювало 9 

молодих вчителів, які були під наставництвом досвідчених педагогів: 

Молодий учитель Наставник 

Ріго Мирослава Іванівна 

учитель початкових класів 
Горгош Людмила Іванівна 

Жирош Антоніна Михайлівна 

учитель англійської мови 
Лупей Тетяна Дезидерівна 

Лелекач Вікторія Валеріївна 
учитель німецької мови 

Скоропад Наталія Василівна 

Лащо Діана Олександрівна 
вихователь ГПД 

Коцак Оксана Іванівна 

Шингляк Юлія Іванівна 
вихователь ГПД 

Горгош Людмила Іванівна 

Малинич Крістіна Леонідівна 
вихователь ГПД 

Макай Марія Петрівна 

Герцег Вікторія Андріївна 
учитель економіки 

Гулей Марія Андріївна 

Бадзьо Ганна Сергіївна 
педагог-організатор 

Галушка Елла Юріївна 

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. 

Слід зазначити, що з 16 березня по 29 травня 2020р. у зв’язку із запровадженням 

всеукраїнського карантину з метою запобігання поширенню короновірусу COVID-19, 

забезпечення виконання освітньої програми закладу освіти здійснювалось шляхом 

організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання. 

За умов дистанційного навчання під час карантину педагогічні працівники освітній 

процес втілювали за допомогою різних методів. Щодня учні отримували завдання згідно з 

розкладом уроків і календарним плануванням, а також рекомендації, необхідні посилання, 

коментарі, які допомагали у виконанні завдань. Виконані завдання учні фотографували та 



відправляли на перевірку вчителю у приватні повідомлення, на електронну пошту чи Viber. 

Також учні проходили он-лайн тестування на різних платформах. 

На сайті школи було створено рубрику „Дистанційне навчання, де містилась 

інформація щодо консультування та форм роботи з учнями та батьками, завдання для 

учнів, корисні інтернет-посилання до вивчення нових тем відповідно до навчальних 

програм тощо. 

Та під час карантину вчителі не тільки навчали, а ще й вчились самі: вивчали у стислі 

терміни освітні платформи для роботи з дітьми в умовах карантину, проходили он-лайн 

курси та вебінари тощо. Потрібно відзначити, що учителі під час дистанційного навчання 

використовували безкоштовну онлайн-платформу GoogleClassrom, сервіси „На урок”, 

„Мій клас”, мережу Viber, учителі початкових класів також використовували електронний 

засіб навчального призначення „Дидактичний мультимедійний контент для початкових 

класів КМ МЕДІА Ed Profi” для закладів загальної середньої освіти (видавництво "Країна 

Мрій"), який рекомендований рішенням комісії з інформатизації закладів освіти Науково-

методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 1 від 

04.02.2020). 

Також наради учителів та педагогічні ради проводились он-лайн через платформу 

ZOOM. 

Було проведено за минулий навчальний рік 8 засідань педагогічних рад, на яких 

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

досягнень початкових класів, про створення позитивного іміджу навчального закладу, про 

особливості нових програм для учнів 11 класів, про стан використання навчальних 

кабінетів, про попередження булінгу в шкільному середовищі, виховання дітей та 

учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти тощо. 

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне: 

- освітній процес має тенденцію до розвитку; 

- учителі вивчили різні освітні платформи для роботи з дітьми в умовах карантину, 

проходили он-лайн курси та вебінари; 

- діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього 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 освітнього 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 2020/2021 навчальний рік є:  

- подальше впровадження у закладі освіти Концепції „Нова українська школа”; 

- створення умов для реалізації та поширення моделі інтегрованого навчання; 

- запровадження ефективної моделі моніторингових досліджень  навчальних досягнень 

учнів початкових класів;  



- проводити моніторинг професійного самовдосконалення та  самооцінювання педагогів 

за вибраними пріоритетами для розвитку вчителів початкових класів; 

- посилення здоров’язбережного аспекту освітнього процесу шляхом активного 

використання здоров’язберігаючих технологій; 

- учителям школи продовжити опанування нових технологій, інструментів, форм роботи 

щодо забезпечення дистанційного навчання шляхом самоосвіти. 

- 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 між  педагогами, учнями та батьками школи. 

 

  



ВИХОВНА РОБОТА 

 

Основними критеріями вихованості безумовно можна вважати: ставлення до 

держави, до суспільства,  до людей, до діяльності, до себе, до природи та культури, а 

також поведінку особистості в повсякденному житті. 

Виховна складова шкільного проекту «Забезпечення умов для самореалізації 

особистісного потенціалу учнів в умовах розбудови громадянського суспільства» 

протягом 2019-2020 н.р. реалізовувалось через вирішення таких завдань: 

• формування здатності до самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти; 

• колективну роботу, участь кожної дитини у виховному заході, справі чи грі; 

• орієнтацію на загальнолюдські цінності як підґрунтя виховного процесу; 

• забезпечення умов для становлення суверенної та відповідальної особистості, 

здатної здійснювати вибір і приймати самостійні рішення; 

• різнобічний розвиток дитини на засадах її задатків і здібностей; 

• створення умов для розвитку креативності учнів; 

Пріоритетні напрямки системи виховної роботи школи 

- Інтеграція виховного та навчального процесу 

- Військово-патріотичне виховання 

- Краєзнавча та екскурсійна діяльність 

- Профорієнтаційна діяльність 

- Спортивно-оздоровчі заходи 

- Шкільне самоврядування 

- Система позаурочних заходів: 

• гурткова робота; 

• участь у конкурсах, акціях; 

• спортивно-оздоровчі заходи; 

• тематичні години спілкування; 

• виховні заходи в рамках предметних тижнів; 

• шкільні заходи 

Одним із основних напрямків виховної системи закладу була робота з творчо 

обдарованою молоддю. Шкільний банк даних «Обдаровані діти – 2019» налічує 108 

учень. 

- районний конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея» /керівник гуртка 

Кузик Е.М./ 

- конкурс дитячої творчості «Новорічна композиція» - Писаренко Олександра \вч. 

Мікла О.О.\ 

- екологічний конкурс «Метелики – німий шедевр природи» 

- конкурс «Годівничка» /вчитель Гузинець О.Ф./ 

- шкільний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). Товариством сприяння оборони України організовано зустріч «Ми 

виховуємо патріотів України». В рамках олімпійського тижня і олімпійського уроку 

проведено годину спілкування «Здоровим бути – зі спортом дружити» та змагання 

«Спорт – сила, краса, здоров’я» /вчитель Скаканді С.С. та Лютнянський М.Р./ 

  Заклад активно приймав участь у заходах та акціях:, до Дня права,  «Світ без 

СНІДу»,  Всеукраїнської благодійної акції« Допомога солдату-захисти Україну», «16 

днів проти гендерного насильства» тощо. 

Тематичні години спілкування - невід’ємна складова виховного процесу. Було 

проведено виховні години:  



- «Добро починається з тебе» /4-А клас/ кл. кер. Сливка Т.О. 

- «Вшанування пам’яті героїв Небесної сотні» /7-А клас/ кл. кер. Лупей Т.Д. 

- «Мистецтво жити гідно» /9-Б клас/ кл. кер. Мікла О.О. 

- «Гей ви, хлопці, славні запорожці» /5-Б клас/ кл. кер. Озимок О.М. 

- «Інтернет чи книга: суперники чи союзники» /9-Б клас/ кл. кер. Мікла О.О. 

- «Собори наших душ» /8-Б клас/ кл. кер. Пехньо О.Я. 

- «Калина – символ України» /8-А клас/ кл. кер. Жовтаній А.Ф. 

- «Пам’яті героїв Небесної сотні» /5-Б клас/ кл. кер. Озимок О.М. 

- Урок пам’яті «Україна соборна – моя гордість і слава» вчитель Романко Л.М. 

- Урок пам’яті «Голодний 1933 р.» вчитель Романко Л.М. 

- Свято Миколая /4-Б клас/ кл. кер. Долгош Т.О. 

- Новорічне свято /4-А клас/ кл. кер. Сливка Т.О. 

- Лінійка до дня Гідності і Свободи 

- Профілактично протипожежний інструктаж «Вогонь – друг чи ворог» 

У напрямку профорієнтації старшокласників: школу відвідали представники 

факультету журналістики УжНУ з презентацією.  

Волонтерська діяльність – невід’ємна складова виховного процесу закладу: 

допомога ветеранам до визначних подій, допомога бійцям АТО (до Дня Захисника 

Вітчизни, до Дня Збройних Сил України), участь у м благодійній акції «День доброти», 

акція «Допоможи другу», «Скринька довіри», вітання інваліда Шереш Миколи. 

З метою формування навичок самоосвіти і самореалізації проводились заняття 

школи молодого класного керівника. 

За результатами підсумків року класним керівника рекомендовано: 

• продовжувати формувати життєві компетентності учнів, спроможність до 

самоосвіти, самоорганізації, саморозвитку, здатність будувати своє майбутнє; 

• допомагати вихованцям підвищувати самооцінку та інтерес до життя; 

• бути надійним координатором у набуті учнями життєвого досвіду за умов 

мінливого соціального простору; 

• разом великою шкільною родиною сприяти формуванню позитивного іміджу  

рідної школи. 

У напрямку досягнення виховних завдань в закладі: 

• розроблено та реалізовується програма спільних дій щодо формування 

національних та загальнолюдських цінностей; 

• надано можливості вибору учнями соціальних і особистісних способів 

самореалізації та саморозвитку; 

Аналізуючи огляд здобутків 2019-2020 н.р. виховна система нашого закладу . 

буде скоригована на виконання наступних завдань: 

- спрямувати зусилля на активізацію екскурсійного та волонтерського напрямку;  

- продовжувати створювати умови для розвитку творчої здібності вихованців, 

залучаючи учнів, батьків до реалізації загальношкільних проектів, широко 

використовуючи технології колективних творчих справ; 

Самоврядування – це метод організації дитячого колективу, який забезпечує 

створення взаємин відповідальної залежності в колективі та організаторських рис 

окремих особистостей. Саме за таким принципом працювала Асоціація лідерів школи . 

Роботу учнівського самоврядування було спрямовано на реалізацію таких 

завдань: 

• забезпечення реалізації прав та обов’язків учнів; 

• залучення учнів до різноманітної, змістовної, цікавої діяльності; 



• створення умов для масового залучення учнів до організаторської роботи. 

Головною метою шкільного самоврядування стало набуття соціального досвіду, 

формування особистісних рис громадянина України, розвиненої духовності, фізичної 

досконалості, моральності, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної 

культури в системі колективної творчої діяльності. 

Асоціація лідерів школи плідно працювало під керівництвом педагога-

організтора Бадзьо А.С. та голови учкому Гузинець Ярослава. Проведено тренінг «Стоп 

булінг» та тренінг «Лідерами не народжуються. Лідерами стають». 

Протягом 2019-2020 навчального року в школі працювало 12 гуртків з різних 

напрямків роботи (художньо-естетичного та спортивного). 

Учні мали можливість обирати гуртки відповідно до своїх інтересів та нахилів. 

Гуртковою роботою на базі школи було охоплено 285 дітей.  

Вихованці гуртків постійно брали участь у фестивалях та конкурсах різного 

рівня, неодноразово ставали призерами та переможцями. 

Гуртківці брали активну участь у шкільних заходах. На своїх гуртках керівники 

розвивали творчі здібності учнів, поєднували теми занять із життям, власним досвідом.     

У закладі налагоджена ефективна система попередження правопорушень серед 

неповнолітніх, контроль за дотриманням Закону про обов’язкову загальну середню 

освіту; складено і систематизовано банк даних на дітей та родини, що потребують 

соціально психологічної допомоги; питання профілактики правопорушень розглядали 

на педрадах, методоб’єднаннях класних керівників, нарадах при директорі; 

систематично проводились засідання Ради профілактики; регулярно складали акти 

обстеження житлово-побутових умов дітей пільгових категорій та дітей, що 

потребували особливої педагогічної уваги; на виконання вимог Інструкції дітей і 

підлітків шкільного віку у закладі складено соціальний паспорт мікрорайону школи; 

класні керівники вели індивідуальні картки на кожного учня. 

З питань профілактики правопорушень серед учнів школи проводилась 

профілактична акція «Здоровим бути – здорово!»; індивідуальні консультації за 

потребою; спільні заходи педагогічної, батьківської та учнівської громади з питань 

профілактики безпритульності та бездоглядності, злочинності та правопорушень. 

Систематично проводили рейди «Урок», «Перерва», «Канікули», «Шкідливі 

звички», корекційно відновлювальна робота із запобігання пропусків, робота з учнями 

«групи ризику», «важкими підлітками», консультації для батьків та дітей. 

Працювала Рада з профілактики правопорушень. Проведено 9 засідань, на які 

запрошувалися батьки та учні. 

Посилена увага приділялася орієнтації учнів на здоровий спосіб життя – 

профілактиці тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії. В цьому напрямку проводилися 

індивідуальні та групові бесіди, тематичні години спілкування, тренінги з розвитку 

навичок самостійного прийняття рішень та захисту від тиску однолітків, агресивного 

середовища (вулиці), перегляд відеороликів 

Завдання з виховної роботи на наступний рік 

• забезпечити планомірне й поступове запровадження нових виховних 

технологій особистісно зорієнтованого виховання; 

• удосконалювати форми й методи підвищення рівня розвитку шкільного 

самоврядування Асоціації лідерів школи, залучати учнів до активної громадської 

діяльності; 

• посилити увагу до категорії дітей, схильних до правопорушень; 



• посилити роль родини у вихованні дітей; зорієнтувати батьків на зміну 

традиційної функціональної стратегії у вихованні; 

• урізноманітнювати форми й методи національно-патріотичного виховання 

учнів; 

• посилити роботу щодо розвитку творчих здібностей учнів, надавати підтримку 

обдарованій молоді у формуванні навичок самоосвіти й самореалізації. 

 

 

 

Зміцнення і раціональне використання 

навчально-матеріальної бази школи 

Протягом 2019-2020н.р. у приміщеннях нашого закладу освіти підключено 

доступ до швидкісного Інтернету – мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом. 

Також з підсобних приміщень переобладнано та облаштовано навчальний кабінет для 

учнів. Проведено водопровід до хімічного та біологічного кабінетів. Замінено лінолеум 

у двох початкових класах. У початковій школі мікрорайону Іванівка було замінено 

вхідні двері. 

За рахунок коштів відділу освіти Ужгородської РДА для учнів НУШ у серпні-

вересні було отримано нові парти та стільці, нові шкафи, два ноутбуки, та два 

проектори, дві класні дошки та дві дошки для проектора, один принтер, а також 

дидактичний матеріал: набори наочно-дидактичних матеріалів з української мови, 

набори наочно-дидактичних матеріалів з іноземної мови (англійська), набори цифр і 

знаків на магнітах, набори моделей геометричних тіл та фігур, килимки-конструктори 

з пазлів, моделі механічних годинників, математичні планшети, лупа шкільна, терези з 

набором важків, танграми, навчальні набори грошових знаків, ляльки-рукавички для 

театральних ігор, лічильний матеріал (набір Кюізенера), мікроскоп, набори для 

конструювання з різними способами з'єднання деталей, настільні розвивальні ігри 

(комплект), демонстраційний комплект приладів (лінійка 1 м, 2 трикутники, циркуль, 

транспортир). 

Також у грудні 2019р. за рахунок коштів відділу освіти Ужгородської РДА 

встановлено відеонагляд та сигналізацію у приміщенні початкової школи мікрорайону 

Іванівка. 

У травні 2020 року наш заклад освіти, з метою покращення матеріально-

технічного стану майбутньої опорної школи, отримав від департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації телевізійне й аудіовізуальне обладнання, а саме 

інтерактивну панель (інтерактивний дисплей Smart Board) на суму 70 990 грн. 

 

 


