
 

Аналіз роботи школи за 2018/19 навчальний рік 

 

Управлінський моніторинг 

В основу організаційної та змістової діяльності Слов’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Слов’янської міської ради 

Донецької області у 2018/2019 навчальному році покладені основні 

положення законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Проекту 

нового Закону України «Про освіту», «Концепції розвитку освіти України на 

період 2015-2025 рр.», Указу Президента України «Про стратегію сталого 

розвитку «Україна - 2020», Дорожньої карти освітніх реформ (2015-2025), 

Концепції нової української школи, власного Статуту, а також принципів 

природовідповідності, гуманізації, диференціації, індивідуалізації. 

Діяльність школи орієнтована на поліпшення якості освіти та забезпечення 

рівного доступу до неї, на підготовку та виховання у учня (вихованця) 

мотивації навчатися впрдовж усього життя, бути підготовленим до жорстокої 

конкуренції на ринку праці. Головне в роботі вчителя – сформувати потяг і 

творче відношення до навчання, створити для цього відповідні умови. І саме 

професія вчителя вимагає прагнення до навчання впродовж життя. 

Перед педагогічним колективом були поставлені такі завдання: 

– створення якісно реформованого освітнього середовища навчального 

закладу з метою подальшого впровадження Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.01.2018 №87. 

– продовження роботи щодо вдосконалення навичок учителів роботи з 

комп’ютерною та мультимедійною технікою з метою використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на уроках і в позаурочній 

діяльності. 

Протягом навчального року здійснювалася реалізація завдань нової 

української школи: 

– робота над підвищенням якості знань  учнів; 

– робота з обдарованими учнями; 

– соціалізація школярів у сучасному освітньому просторі; 

– збереження здоров’я учнів; 

– залучення батьків до вирішення актуальних питань функціонування та 

розвитку закладу, подальшого оновлення матеріально-технічної бази школи. 

Адміністрація школи пріоритетним вважає поширення якісно нових підходів 

до організації навально-виховного процесу та підвищення ефективності 
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управління навчальним закладом. Планування роботи школи носить дієвий і 

реальний характер. 

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. 

Робочий навчальний план закладу на 2018/2019 навчальний рік складено 

на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 

03.07.2018 р. №1/9-415 «Щодо вивчення в закладах загальної середньої 

освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018-2019 

навчальному році»: 

- для 1-х класів – за Типовими освітніми програмами початкової школи, 

затвердженими наказом МОН України від 21.03.2018 р. № 268; 

- для 2-4-х класів -   за Типовими освітніми програмами початкової 

школи, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 40, 

таблиці 1,3; 

- для 5-9-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 406,  таблиці 1, 2, 8, 10, 11;  

-  для 10-11-х класів - за Типовими освітніми програмами закладів 

загальної середньої освіти  ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН 

України    від 20.04.2018 № 406,  таблиці 2,3,10,18 

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку 

педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі 

сформовані профільні класи:  

- технологічний напрям, інформаційно-технологічний 

профіль - 10-А, 11-А,  класи з українською мовою навчання. 

Поглиблене вивчення математики організовано у 8-Б, 9-А, 10-Б, 11-Б 

класах (за рішенням педагогічної ради школи). 

У 7-9-х класах організовано допрофільне навчання: 

- з математики - у 7-Б класі за рахунок додаткового часу через 

інтегрований курс «Математика в фізиці» 

 



ІІ. Порядок вивчення окремих предметів 

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, 

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

додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, 

введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, а саме: 

- у 2-4 класах, враховуючи кадрове забезпечення, освітня галузь 

«Мистецтво» вивчається як два окремих предмета – «Музичне мистецтво» та 

«Образотворче мистецтво» за рахунок 1 години варіативної складової; 

- для учнів 5-А, 6-В, 7-А класів організовано вивчення другої 

іноземної мови (німецької) через факультативний курс «Цікава німецька»; 

- з метою якісної підготовки учнів до державної підсумкової 

атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,  враховуючи побажання 

батьків і дітей введено спецкурси: 

- у 7-Б класі – з математики, інтегрований курс «Математика в 

фізиці»; 

- у 10-А класі –з математики «Методи розв’язування задач з 

математики»; 

- в 11-А класі – з української мови «Практикум із синтаксису 

української мови»; 

- в 11-Б класі – з української мови «Орфографічний практикум». 

  У 8-Б, 9-А класах з метою поглибленого вивчення математики за 

рахунок додаткового часу додаються години на вивчення математики: 

8-Б 
алгебра    3 год. 

геометрія    1 год. 

9-А 
алгебра    3 год. 

геометрія    1 год. 

- у 5-А, 5-Б, 6-В, 7-А, 7-Б, 8-Б 9-А, 9-Б, 9-В класах за рахунок 

перерозподілу годин виділяємо: 

фізична культура – 2 години; 

- у 7-Б, 9-А класах – основи здоров’я – 0,5 години. 

  



З метою організації поглибленого вивчення математики: 

-  у 11-Б класі перерозподілено години з таких предметів: 

російська мова, література «Інтегрований курс» – 1,5 год.. 

За бажанням учнів і батьків та для вивчення предметів на академічному 

рівні введено додаткові години на вивчення: 

 в 11-А  класі - українська мова (1 година); 

 в 11-А класі - хімія (1 година); 

 в 11-Б класі – фізика (1 година); 

                     - українська мова (1 година). 

 Організовано вивчення російської мови в україномовних класів на рівні 

факультативу з урахуванням побажань батьків – 2-А,3-А,4-А,5-А,6-А,7-А, 

8-А. 

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

визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства 

освіти і науки України від 29.11.2005 № 682, від 05.02.2009 №66 та від 

27.08.2010 № 834). 

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових 

робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 

3,5), викладаються упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, 

дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 

№128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних 

навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних 

груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу 

класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному 

закладі запроваджується поділ класів на групи: 

- при вивченні англійської мови – 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б, 2-В, 3-Б, 4-Б,4-

В,5-А,5-В,7-А,7-Б,8-Б,9-А 



- при проведенні практичних занять з інформатики з використанням    

     комп'ютерів – 2-А, 2-Б,2-В,3-А,3-В,3-Г,4-Б,4-В,5-А,5-Б,5-В,6-А,6-В,7-

А,7-Б,7-В,8-А,8-Б,8-В,9-А,9-В,10-А,10-Б,11-А 

при проведенні уроків з трудового навчання у 5-9-их класах – 5-А,5-В,7-А, 

7-Б,8-Б,9-А    

 Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними 

програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною 

системою відповідно до наказу МОНмолодьспорт від 13.04.2011 року № 

329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції від 11.05.2011 р. № 566/19304 та наказу МОНУ № 

1222 від 21.08.2013 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень із базових дисциплін у системі загальної середньої 

освіти». 

ІІІ. Структура навчального року 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом  - «День знань» – 

і закінчується не пізніше 31 травня. 

Заняття організовані в одну зміну, тривалість уроків: у 1 класах – 35 

хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин. Різниця в часі 

навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковується і компенсується 

проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. 

Навчальні заняття організовано за семестровою системою: I семестр – з 

03 вересня по 26 грудня, II семестр – з 08 січня по 24 травня. 

За рішенням навчального закладу навчальні екскурсії та навчальна 

практика у 1-4 класах,  5-8, 10 класах проводиться протягом навчального 

року, відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і 

науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо 

організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних 



екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів».  

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової 

атестації випускників початкової школи у вигляді підсумкових робіт з трьох 

предметів: 

- читання, українська мова та математика. 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 за № 8/32979, 

передбачається проведення державної підсумкової атестації 

-  для учнів основної школи з трьох предметів у письмовій формі: 

українська мова, математика та  предмет за вибором навчального закладу 

(9 клас);  

  - для учнів старшої школи - у форматі зовнішнього незалежного 

оцінювання: 

  українська мова, математика або історія України,  предмет за вибором 

учнів (11 клас). 

 Документи  про освіту вручено випускникам 9-х класів – 7 червня, 11-х 

класів –  28 червня2019 року. 

Впродовж навчального року для учнів проведено канікули: осінні - з 15 

жовтня по 21 жовтня, зимові - з 26 грудня по 07 січня, весняні - з 22 березня 

по 31 березня. 

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна. 

Організовано заняття в підзміну для учнів 4 класів з урахуванням побажань 

батьків. 

В основу роботи з учнями  покладено результати  психологічної 

діагностики.   За результатами діагностики здійснюється корекційна робота. 

З метою забезпечення науково-аналітичного супроводу навчально-виховного 

процесу проведено: 



-педагогічний семінар «Компетентнісний потенціал НУШ: ступені свободи 

та механізм реалізації»; 

-педагогічні  консиліуми з наступності: 

 «Психолого – педагогічний супровід навчально – виховного процесу в 5 – х 

класах»; 

« Про хід впровадження профільності навчання в10 класі»; 

-педагогічні читання «Ідеї В.О.Сухомлинського та положення Нової 

української школи»; 

-педагогічні ради:  

«Про підсумки діяльності навчального закладу у  2017/2018 навчальному 

році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості 

навчального процесу в  2018/2019 навчальному році»; 

«Компетентнісний підхід як основа реформування освітнього процесу у 

світлі концепції НУШ»; 

«Інтеграція як засіб гармонійного розвитку дитини. Творча інтеграція 

навчання учнів. STEM-освіта» 

«Подолання насильства та булінгу»; 

-науково-практична конференція «Інноваційні форми і методи виховання 

патріотизму на уроках». 

Проводилися наради при директорові, на яких розглядалися організаційні 

питання, особливості організації діяльності вчителів щодо підвищення якості 

знань, вихованості учнів, збереження життя, здоров’я дітей, літнього 

оздоровлення. 

Вивчено  стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з біології, 

хімії, математики, навчання в початковій школі.  Проведено моніторинги: 

«Діагностика рівня навчальних досягнень учнів з української, англійської 

мов та  математики у 2 – 11 класах» (вересень, травень), вхідний моніторинг 

рівня навчальних досягнень учнів 5, 10 класів, „Вивчення особливостей  і 

характеру адаптації дітей 1, 5, 9 класів, рівня шкільної тривожності”, „Рівень 

соціальної зрілості та професійного самовизначення школярів”, педагогічний 

моніторинг, моніторинг діяльності класних керівників, учнівських 

колективів.Здійснювалися різні форми контролю: 

«Формування громадянської відповідальності на уроках історії України» 

(історія України, 5-11 класи), «Формування національної свідомості на 

уроках географії»       ( географія, 7-10 класи), «Формування екологічної 

безпеки та сталого розвитку на уроках фізики» ( фізика, 7-11 класи), 

«Формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я» ( 

фізична культура, 1- 11 класи ), «Формування в учнів художніх інтересів та 

потреб на уроках образотворчого мистецтва»  ( образотворче мистецтво, 1- 



11 класи ), «Використання мультимедійного обладнання на уроках захисту 

Вітчизни» (захист Вітчизни, 10-11 клас), «Формування орфографічних 

навичок на уроках української мови» (українська мова, 1- 11 класи ), аналіз 

статистичних даних за І, ІІ семестри, навчальні досягнення учнів за рік 

(контрольні зрізи з навчальних предметів), участі учнів школи у II та  III 

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.  Результати заслуховувалися на 

педагогічних  і методичних радах, нарадах при директорові, засіданнях 

методичних об’єднань, знайшли відображення в наказах та довідках. 

У 2018/2019 навчальному році була проведена робота щодо підвищення 

 професійного рівня педагогічних працівників. 

Зростанню рівня педагогічної майстерності вчителів сприяла система 

атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, 

стимулювала неперервну фахову та загально методичну освіту вчителів, 

підвищила їх персональну відповідальність за результати навчання і 

виховання учнів. У 2018/2019 навчальному році атестувалося 15 учителів.З 

них підтвердили: І кваліфікаційну категорію – 1, вищу кваліфікаційну 

категорію – 8, звання «старший учитель» – 3. Присвоєно кваліфікаційні 

категорії: ІІ кваліфікаційну категорію – 3, І кваліфікаційну категорію – 3, 

звання « старший учитель» – 3. 

Атестація здійснювалася на основі комплексного оцінювання рівня 

кваліфікації, професійної діяльності, творчої активності та загальної 

культури педагогів: 

I блок – самоатестація за анкетами; 

IIблок – оцінювання роботи вчителів психологом школи: індивідуальна 

психодіагностика якостей особистості вчителя; 

IIIблок – тематичний, оперативний, підсумковий педагогічний аналіз 

адміністрацією школи: 

–  відвідування уроків, позакласних заходів; індивідуальні співбесіди; 

– проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування; система 

роботи з підвищення кваліфікаційної та професійної майстерності (участь у 

науково – практичних конференціях, семінарах, педагогічних радах, 

друковані роботи, тощо). 

IVблок – оцінювання діяльності педагогічних працівників методичним 

об’єднанням, членами атестаційної комісії; 

Під час атестації проведено: 

– публічний захист проектів; 

– розглянуто на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, 

атестаційної комісії творчі звіти вчителів, що атестуються. 



Школа забезпечена фахівцями на 100%. План курсової перепідготовки 

виконано на 100% . 

Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив працював над 

єдиною методичною проблемою «Інтеграційні процеси в освітньому 

середовищі як шлях до самовдосконалення, самореалізації, саморозвитку та 

соціалізації особистості» (ІV етап). 

Вирішення науково-методичної проблеми визначило характер змін, що 

відбуваються в освіті та вимагають професійного росту педагогів, інновації, 

гнучкості, динамічності. Тому домінантною діяльністю методичної служби 

школи стали інноваційні пошуки, забезпечення інформаційних процесів, 

формування готовності вчителів до інноваційної діяльності. Методична 

робота в школі протягом 2018-2019 навчального року була спрямована на: 

- досягнення оптимального рівня професійної кваліфікації педагогів; 

- забезпечення високого рівня освіченості та вихованості учнів; 

- здійснення моніторингу динаміки змін професійної компетентності 

педагогів; 

- оцінка рівня самореалізації учителів; 

- оприлюднення загальних підсумків упровадження; 

- оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті 

роботи над навчально-методичною проблемою; 

- зосередження зусиль методичних структур з метою створення у 

випускників наукової та практичної бази; 

- узагальнення передового педагогічного досвіду з теми; 

- презентація досвіду роботи, впровадження у НВП. 

Робота над науково-методичною проблемою стала поштовхом для пошуку 

форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загально-

методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному етапах. 

Однією з пріоритетних на сучасному стані є проблема підвищення 

професійного рівня вчителя через його самоосвіту, реалізація  у 

професіональній підготовці вчителя принципу неперервності. 

Самовдосконалення – важливий аспект творчої діяльності педагогів, але 

через пасивне ставлення до професійного вдосконалення жодні форми 

підвищення кваліфікації педагогів, не дають ефективних результатів. Тому 

основне завдання організованих заходів полягає в тому, щоб включити 

вчителів у процес вдосконалення особистості кваліфікації, перетворити їх на 

об’єкти цього вдосконалення.  

У плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних 

підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми 

роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота 



над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, 

стажування, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання 

матеріалів фахових журналів і методичної літератури, самоаналіз і 

самоконтроль діяльності. Методичні об’єднання вчителів внесли в плани 

роботи виступи вчителів із обраної теми, а вчителі, які атестувалися, зробили 

творчі звіти не тільки на рівні школи, а й на міських сесіях, обов’язковим 

елементом яких було перенесення теоретичних відомостей у практичну 

площину, розробки уроків, проектів, методичних рекомендацій, дидактичних 

завдань тощо. 

Основні організаційні формами роботи в школі:  

- методичні об’єднання; 

- творчі групи: 

 «Інтегроване навчання та його вплив на результативність НВП»; 

«Компетентнісно орієнтований підхід до освітнього процесу»; 

 «Школа молодого учителя». 

Протягом навчального року відбулося 5 засідань методичної ради, на яких 

розглядалися актуальні питання: організація роботи в  школі над науково-

методичною  проблемою; результати діагностичних робіт; здійснення 

професійної орієнтації учнів на уроках та позакласній роботі з урахуванням 

вимог загальноєвропейського освітнього процесу;  виконання програми  

«Обдарованість», про результати проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, Міжнародного  конкурсу з української мови ім. П. 

Яцика, участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт ІІ, ІІІ етапів; 

стан викладання окремих предметів, рівень знань, умінь і навичок учнів з 

навчальних предметів; підготовка і проведення навчальних екскурсій та 

навчальної практики; експертна оцінка методичної роботи з педагогічними 

кадрами; про стан виконання навчальних програм; про  підготовку учнів  до 

державної підсумкової атестації тощо. 

Активну роботу проводила творча група «Інтегроване навчання та його 

вплив на результативність НВП», головним завданням якої було  продовжити 

впровадження інтегрованого навчання в навчально-виховний процес. У 

2017/2018 навчальному році тематичний тиждень інтеграції був проведений 

за темою «Майстерня добрих справ», у 2018/2019 навчальному році –«Школа 

наш дім». 

У поточному навчальному році було проведено інтегровані уроки, на яких 

інтегрувалися навчальні дисципліни з іноземною мовою. А саме:  

- урок біології та англійської мови у 8-Б класі, учителі Малкова І.М. та 

Череповська К.О., за темою «Захворювання органів дихання та їх 

профілактика». Учні не тільки закріпили знання щодо органів дихання, 

а й вивчили відповідну термінологію англійською мовою. Крім того, 



був проаналізований вплив оточуючого середовища на органи дихання 

та здоров’я людини, а також вплив шкідливих звичок на органи 

дихання, зокрема, тютюнопаління. Діти працювали в парах, проводили 

діалоги англійською мовою. На уроках були застосовані  пошукові 

можливості Інтернет-ресурсів, гра kahoot. 

 роботу в групах, елементи гри, вивчення не тільки предмету, але й 

відповідної термінології іноземною мовою, розвиток навичок аналізувати, 

порівнювати і робити висновки під керівництвом учителя застосували на 

своїх уроках-подорожах учителі Сєдих А.М. та Мирик І.М. Вони провели 

інтегровані уроки географії та німецької мови у 7-Б та 8-А класах. У 7-Б 

класі учні разом із учителями «відвідали» Південну Америку, вивчаючи її 

природні зони, отримуючи цікаву інформацію німецькою мовою про 

страви, звичаї та традиції. У 8-А класі учні вивчали корисні копалини 

України українською та німецькою мовами, працювали з картою 

Донецької області,  таблицями,  додатковою літературою, закріплюючи 

відповідну термінологію. 

 учитель математики Колесникова Н.І. підготувала та провела 

інтегрований урок алгебри та фізики за темою «Застосування інтегралу в 

задачах фізичного змісту». Учням 11-Б класу були запропоновані 

проблемні задачі фізичного змісту і їхній розв’язок через інтегральне 

обчислення. Учні не тільки здобули знання щодо розв’язку задач на рух 

матеріальної точки, роботу сили, зокрема сили за законом Гука, але й 

закріпили їх, показавши якісні результати самостійних робіт, що 

проводила вчитель на уроці. 

У березні 2019 року було проведено STEM-тиждень за темою «Школа 

майбутнього». 

Учитель сам вибирав спосіб  реалізації теми тижня на своєму уроці, вид 

уроку - інтегрований, бінарний, традиційний, а також вигляд кінцевого 

продукту. Всі результати контролював класний керівник. 

За підсумками тижня було влаштовано  виставку-конкурс проектів, 

оцінювання результатів відбулося по паралелях: 1-4, 5-7, 8-10 класи. 

Процесу досконалого освоєння професії сприяли дискусії, практичні заняття 

з питань організації навчальної діяльності учнів на уроці, складання пам’яток 

спостережень за уроком, евристичні бесіди, моделювання фрагментів уроків.  

З метою  удосконалення професійної майстерності педагогів через 

підготовку, організацію і проведення показових уроків, обміну 

педагогічними знахідками, підвищення педагогічної майстерності, залучення 

вчителів до творчого пошуку, протягом навчального року вчителі під час  

предметних тижнів провели показові уроки. 



Проведені уроки засвідчили, що вчителі володіють не тільки традиційними 

професійними знаннями, а й сучасними технологіями та  навичками роботи з 

інформаційно-комунікаційними технологіями, мають особливі навчальні 

стилі, тобто вміння викладати в гармонії зі своїми власними можливостями 

та уявленнями. З цією метою  вони використовують багато різноманітних 

навчальних підходів у викладанні. 

Одним із шляхів рішення навчальних засад для вчителів є проектування 

шляхів, що забезпечують різноманітні варіанти модернізації професійного 

розвитку педагога, для цього вони оптимально поєднують форми, методи і 

засоби навчання, використовують інтегративний підхід до навчального 

процесу, розвивають активну розумову діяльність учнів шляхом 

спостережень, розвитку пам’яті, мислення. 

Відповідність змісту роботи вчителів поставленим завданням, доцільність та 

ефективність використання вчителем засобів навчання, врахування 

індивідуальних особливостей учнів, тобто відповідність вибору 

організаційних форм, методів і прийомів навчання, сприяли розвитку 

пізнавальних інтересів, творчої активності, розумової діяльності учнів. 

Протягом двох років у школі працює Літня школа для учнів у форматі STEM-

освіти. Літня школа – це форма відпочинку та нового спілкування школярів у 

середовищі закладу, де мають місце відпочинок і активні заняття з тієї чи 

іншої галузі знань. У 2018/2019 навчальному році Літня школа продовжила 

працювати, впроваджуючи проектно-дослідницьку роботу в групах. Цей 

метод дає можливість сформувати вміння колективної діяльності,  розвиває у 

школярів комунікативні навички, творчі здібності, прагнення самому 

творити, усвідомлювати себе творцем. Крім того, особливістю методу 

проектів є його інтеграційний характер, що дозволяє підсилити міжпредметні 

зв’язки загальноосвітніх дисциплін. Необхідно дати учням чіткі рекомендації 

щодо організації роботи у групі а також навчити здійснювати пошук 

необхідної інформації, яка відповідає заданій темі. Цей метод роботи 

використовувався під час кожного заняття і мав стати у нагоді під час 

створення власного STEM-проекту наприкінці роботи Літньої школи. 

 

У школі працює 7 методичних об’єднань. В основі роботи лежить організація 

системної роботи із здібними та обдарованими дітьми, підвищення 

професійної компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії. 

Кожне методичне об’єднання працює за власною темою. У наявності плани 

роботи та протоколи засідань методичних об’єднань. Систематично 

проводилися засідання ШМО, на яких вчителі вивчали навчальні програми, 

інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки України, 

підручники та посібники, обговорювали доповіді з актуальних питань 

навчання і виховання учнів, знайомились з новинками методичної та 

психолого-педагогічної літератури, звітували про курсову підготовку з 



метою пропагування педагогічного досвіду, аналізували результати І та ІІ 

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, якість знань, 

умінь і навичок з предметів за результатами навчального року. 

На засіданнях методичних об’єднань головна увага приділялася формуванню 

та удосконаленню методичної, загальнонаукової, загальнокультурної та 

інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів. Були поєднані 

традиційні форми (звіт, доповідь, виступ-презентація) з інтегрованими 

(методичний діалог, ділова гра, створення і захист проектів, портфоліо, 

круглі столи тощо). 

Відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію (ДПА), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 

2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

02 січня 2019 року за  № 8/32979 та наказів Міністерства освіти і науки 

України: № 59 від 25.01. 2019 р. «Про проведення в 2018/2019 навчальному 

році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню 

освіту», № 116 від 01.02. 2019 р. «Про внесення зміни до додатка 2 наказу 

МОН від 25 січня 2019 року № 59», наказу по ЗЗСО № 5 «Про порядок 

закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації 

учнів у  2018-2019 навчальному році»,  враховуючи основні завдання 

початкової освіти, вікові та психофізичні особливості молодших школярів, 

принцип гуманізації навчально-виховного процесу, у школі  була проведена 

державна  підсумкова  атестація  учнів 4-их класів. 

Атестація з кожного предмета проводилася  письмово y формі підсумкових 

контрольних робіт відповідно до графіка: 

14.05.2019  – українська мова і літературне читання 

(інтегрована контрольна робота); 

16.05.2019  – математика. 

  

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалося 

відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 

13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 

2011 за     № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»). 

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формувався відповідно до 

оновлених у 2018/2019 навчальному році  навчальних програм з української 

мови та літературного читання, з математики  для 1-4 класів і розроблявся 

методичним об`єднанням учителів початкових класів. 



Інтегрована  контрольна робота з української мови і літературного читання 

була проведена 14.05.2019 року. 

З літературного читання перевірялось: 

– сформованість навички читання мовчки; 

– розуміння прочитаного; 

– уміння працювати з текстом; 

– засвоєння літературознавчих понять. 

З української мови перевірялось: 

– орфографічні й пунктуаційні уміння; 

– засвоєння і застосування мовних знань і вмінь; 

– уміння будувати письмове зв`язне висловлювання. 

Роботу виконувало 75 учнів. Якість знань – 78%, успішність – 98%. 

Завдання  виконано наступним чином: 

1. Списування. 

Без помилок – 36 учнів – 36% 

Від 1 до 2 помилок – 24 учні – 24% 

Більше 2 помилок –  40 учні – 40%. 

  

2. Визначення жанру твору: 

Справились – 87 учнів – 87% 

Не справились – 13 учнів – 13%. 

  

3. Послідовність подій у тексті: 

Справились – 76 учнів – 76% 

Не справились – 24 учні – 24%. 

  

4.  Характеристика головного героя: 

Справились – 91 учень – 91% 

Не справились – 9 учнів – 9%. 



 5. Визначення чистин мови в реченні: 

Справились – 69 учнів – 69% 

Не справились – 31учень – 31%. 

  

6. Встановлення зв`язків між членами речення: 

Справились – 82 учні – 82% 

Не справились – 18 учнів – 18%. 

  

7. Будова слова: 

Справились – 90 учнів – 90% 

Не справились – 10 учнів – 10%. 

  

8.  Творче завдання: 

Справились – 32 учні – 32% 

Частково справились – 53 учні – 53% 

Не справились – 15 учнів – 15%. 

  

Державна підсумкова атестація з української мови в 4-х класах показала, що 

учні навчилися уважно мовчки читати текст, розуміти прочитане і працювати 

над текстом. Визначати його жанр, встановлювати послідовність подій, 

давати характеристику героєві.  Діти навчилися знаходити головні члени 

речення і встановлювати зв`язок слів у реченні, знають частини мови і 

будову слова. Учні дотримуються технічних правил письма, але охайно 

оформлюють письмову роботу не всі. Багато дітей неуважно списують текст. 

Роблять помилки  в словах з ненаголошеними –е, -и в корні слова, при 

написані префіксів і прийменників, пропускають букви, знаки. Також треба 

більше уваги приділяти   написанню творів, давати дітям змогу письмово 

висловлювати свої думки. 

Підсумкова контрольна робота з математики була проведена 16.05.2019 

року з метою перевірити рівень сформованості в учнях предметної 

математичної компетентності відповідно до таких змістових компонентів 

навчального матеріалу: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, 

рівності, нерівності; просторові відношення, геометричні фігури; задачі; 



робота з даними. А також визначити здатність дитини застосовувати 

вивчений матеріал у життєвих ситуаціях. 

  

Результати  контрольної роботи наступні: 

1. Письмове обчислення виразів з перевіркою: 

Справились – 62 учні – 62% 

Частково справились – 38 учнів – 38%. 

  

2. Порядок дій у  виразах зі зміною: 

Справились – 85 учнів – 85% 

Не справились – 15 учнів – 15% . 

  

3. Порівняння іменованих чисел: 

Справились – 47 учнів – 47% 

Не справились – 53 учні – 53%. 

  

4. Розв`язування складеної задачі: 

Справились – 48 учнів – 48% 

Частково справились – 10 учнів – 10% 

Не справились –42 учні – 42%. 

  

5.  Розв`язування геометричної задачі: 

Справились – 54 учні – 54% 

Частково справились – 15 учнів – 15% 

Не справились –31 учень – 31%. 

  

6. Завдання з логічним навантаженням: 

Справились – 75 учнів – 85% 



Не справились – 15учнів- 15% 

  

Роботу виконувало 75 учнів. Якість знань – 76%, успішність-  97%. 

Результати контрольної роботи показали, що учні вміють розв’язувати 

геометричні задачі, виконують письмові обчислення виразів з перевіркою, 

знають порядок дій. Залюбки розв`язують завдання з логічним 

навантаженням. Але частина учнів припускається помилок і неточностей під 

час розв`язування сюжетної задачі на 3 дії  та під час роботи з іменованими 

числами. Вчителям потрібно більше працювати на уроках над сюжетними, 

складеними задачами; приділити увагу роботі над перетворенням іменованих 

чисел з одних одиниць в інші. 

Проведення діагностичних контрольних робіт на початку і в кінці  

навчального року, моніторинг навчальних досягнень із усіх предметів, аналіз 

якості освіти за навчальний рік дозволили уніфікувати контроль навчального 

процесу, що надало можливість здійснювати корекційну роботу з учнями і 

педагогами.                     У школі розроблено модель роботи з обдарованими 

дітьми, організовано їх психолого-педагогічний супровід психологом школи, 

поповнено інформаційний банк даних «Обдарована дитина». 

Результати участі учнів школи у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та конкурсів. 

 Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018/19 

навчальному році 

 

№ Прізвище ім’я 

учня      

 

Клас Предмет ПІБ учителя 

 І місце 

 Орел Єлизавета 6-Б конкурс ім..П.Яцика Новосельцева С.В. 

 Іванова Олена 10-Б конкурс ім..П.Яцика Суліма Я.І. 

 Іванова Олена 10-Б астрономія Токар В.Г. 

 Іванова Олена 10-Б географія Сєдих А.М. 

 Іванова Олена 10-Б біологія Малкова І.М. 

 Челов’ян Софія 10-Б німецька мова Мирик І.М. 

 Ткаченко Марія 11-Б екологія Горелікова Т.В. 

 Карпенко Олег 11-А історія Лістрова І.С. 



 Каупонен Марія 7-Б фізика Токар В.Г. 

 Тішин Олексій 8-Б фізика Костенко Т.А. 

 Колесников Лев 6-Б математика Яровенко В.Л. 

 Петровський Іван 7-Б математика Пахомова Н.В. 

 Страхова Ольга 7-А біологія Малкова І.М. 

 Помирчий 

Владислав 

9-А англійська мова Волкова Т.І. 

 ІІ місце 

 Тішин Олексій 8-Б російська мова Ніколенко А.О. 

 Петровський Іван 7-Б фізика Токар В.Г. 

 Корепанова Дар’я 10-Б математика Колесникова Н.І. 

 Бережний Єгор 11-Б математика Колесникова Н.І. 

 Жук Олеся 10-Б українська мова Суліма Я.І. 

 Іванова Олена 10-Б хімія Волосухіна В.В. 

 Іванова Олена 10-Б конкурс 

ім.Т.Г.Шевченка 

Суліма Я.І. 

 Челов’ян Софія 10-Б англійська мова Волкова Т.І. 

 Ковальчук Софія 7-Б конкурс 

ім.Т.Г.Шевченка 

Сідашенко В.А. 

 Шумська Поліна 9-А конкурс ім.П.Яцика Суліма Я.І. 

 ІІІ місце 

 Челов’ян Софія 10-Б російська мова Суліма Я.І. 

 Іванова Олена 10-Б екологія Малкова І.М. 

 Петровський Іван 7-Б географія Сєдих А.М. 

 Ковшов Нікіта 9-А географія Сєдих А.М. 

 Чуйко Михайло 5-А математика Пахомова Н.В. 

 Коваленко Анастасія 9-А біологія Горєлікова Т.В. 

 Добряк Руслан 3-Б конкурс ім.П.Яцика Рудакова М.П. 

 Переможці ІІІ етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 Петровський Іван 7-Б математика, учасник Пахомова Н.В. 

  



 

            

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

І місце 

 Іванова Олена 10-Б конкурс ім..П.Яцика Суліма Я.І. 

 Іванова Олена 10-Б конкурс 

ім..Т.Г.Шевченка 

Суліма Я.І. 

 ІІ місце 

 Іванова Олена 10-Б географія Сєдих А.М. 

 ІІІ місце 

 Помирчий 

Владислав 

9-А англійська мова Волкова Т.І. 

 Карпенко Олег 11-А історія Лістрова І.С. 

 Іванова Олена 10-Б біологія Малкова І.М. 



Аналіз виховної роботи 

                                

Виховна робота в школі в 2018-2019 навчальному році продовжувала 

базуватись  на таких пріоритетних напрямках:  

- національно-патріотичний; 

- художньо-естетичний; 

- розвиток обдарованої дитини. 

 

 

Школа працює над проблемою: Інтеграційні  процеси в освітньому 

середовищі як шлях до самовдосконалення, самореалізації, саморозвитку та 

соціалізації особистості. 

Мета виховної роботи: Створення умов для  системного впровадження  

інновацій в практику діяльності вчителів з класними колективами.  

Завдання виховної роботи:  
1. Впровадження інтеграційних процесів  у виховну роботу з метою 

соціалізації учнівської молоді . 

2. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань 

дитини шляхом залучення учнів до різноманітної діяльності згідно з 

інтересами. 

3. Впровадження інноваційних творчих наробок педагогічнколективу в 

практику своєї роботи.Розвиток ініціативи і творчості кожного 

учителя. 

4. Моніторинг розвитку життєвих навичок дітей та підлітків при 

використанні інновацій у виховному процесі. 

 

         Основними документами, якими керувалася школа у виховній роботі 

були: -    Закон «Про освіту»; 

-    Закон «Про загальну середню освіту»; 

- Закон «Про охорону праці»; 

- Конвенція про права дитини; 

- Декларації прав дитини; 

- Національна доктрина розвитку освіти України в  ХХІ столітті; 

- Концепція НУШ; 

- Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі,  

- Статут  навчального закладу, 

- Програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді у 

Донецькій області на  2016 – 2020 роки; 

- Стратегія національно - патріотичного виховання дітей та молоді на  2016 – 

2020 роки; 



- Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- Методичні рекомендації МОН щодо виховної роботи в школах на 2018-2019 

навчальний рік. 

- Плани роботи, накази Міськво, НМЦ, ЦДЮТ 

 

Для здійснення поставлених задач у школі розроблено план виховної роботи 

навчального закладу, на основі якого складено плани виховної роботи 

класних керівників,  педагога – організатора, практичного психолога, 

бібліотекарів, керівників гуртків. Згідно з цими планами   заплановано та 

проведено комплекс виховних заходів, які охоплюють усі  напрямки 

виховання: 

Слід відзначити, що всі нижче перераховані заходи за напрямками 

підготовлені та проведені на  високому рівні . 

Національно – патріотичний напрямок . 

 Перший урок «Україна – єдина країна»                                                                                                          

                                               (1-11 кл, відп. класні керівники 1-11 кл) 

 Заходи, присвячені дню міста                                                                                                            

                                               (1-11 кл., відп. . класні керівники 1-11 кл,              

                                                 Новосельцева М.О.); 

 Заходи, присвячені Дню Захисника Вітчизни, ЗСУ :  
- спортивні змагання  (5-7 кл, відп. Бочаров С.О.),  
- військово – спортивна гра «Маю честь!»  (10-11 кл., відп. 

Бочаров С.О),  
- святкові концерти «Захисник – це звучить гордо!», «Вартовим 

миру присвячуємо» (відп. Новосельцева М.О.); 
-  урок мужності «Чи є в житті місце подвигу?» (8-11 кл, відп. 

Класні керівники), 
-  Урок-зустріч з ветераном ІІ Світової війни Матвієнком В.О. 

«Знати історію – дбати про майбутнє» (10 класи, відп. 
Василина-Тимофєєва В.В., Головко С.Г.); 

- Зустрічі з військовими ВЧ 3035 (7,8 кл, організатор 
Скорописова Л.І. – з числа батьків); 

 Заходи із відстеження Революції гідності                                                                                               

                                                     (1-11кл., відп . класні керівники 1-11 кл,                                                          
                                                       Василина-Тимофєєва В.В., Новосельцева М.О.); 

 Фестиваль української пісні  

                                                 (5-8 кл., відп класні керівники 5-8 кл.); 

 Фестиваль козацької пісні (1-4 кл, відп. класні керівники 1-4 кл) 

 День вишиванок                                     
                                                   (1-11 класи, відп класні керівники 1-11 кл); 

 Святковий концерт, присвячений Дню перемоги над фашизмом 

«Пам’ятає світ врятований....»                                                    

                                                     (1-11 кл., відп Новосельцева М.О); 



 Участь в міських урочистостях, присвячених  Дню героїв Небесної 

Сотні, Дню народження та перепоховання Т.Г. Шевченка. 

                                     ( учні 5-10 кл,  відп. Василина-Тимофєєва В.В); 

 Участь у всеукраїнській акції «Тризуб єднає» 

   (відп. Василина-Тимофєєва В.В.,                   

                                         Новосельцева М.О.); 

 Участь в акції «Соборна, вільна, кольорова », в номінації «Флешмоб», 
Наша постановка «У єдності наша сила»  була визначена  як краща та 
відео якої було відправлено до Києва; 

 Робота фольклорних лекторських груп «Чарівне Різдво», «Коляд-
коляда», «Святий Миколай до діток завітав» ( для 1-6 кл, відп 11-А, 
Якубовська Н.М. ); 

 Флеш-моб до Дня миру (1-11 кл, відп. Василина-Тимофєєва В.В.); 

 Участь у міській квест грі «Джура» (6-7 кл, Відп. Новосельцева М.О.) 

 Колектив школи був організатором  міської військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»). 

                   Особливої уваги заслуговують заходи, які проводяться в рамках 

реалізації загальношкільного проекту «Сумлінний громадянин – міцна 

держава», який було започатковано у 2016-2017 навчальному році. Так, у 

2018-2019  році на високому рівні проведено наступні: 

o Літературно-музична композиція, присвячена визволенню України від 
фашистських загарбників (7-В кл, Яровенко В.Л.) 

o Година-реквієм «Криваве клеймо 33», присвячена голодомору 1932-
1933 років (9-А, Суліма Я.І.); 

o Урочиста лінійка «Дню гідності та свободи присвячується» (6-В, 
Лопанська Г.Ю.); 

o Година роздумів «Історія та трагедія Бабиного Яру» (9-Б, 9-В кл, 
Висоцька Н.Л., Ніколенко А.О.); 

o Урочисте зібрання до Дня пам’яті жертв голокосту (9-Б кл, Висоцька 
Н.Л.)  

o Літературно-музична композиція «Вони ліквідували аварію на ЧАЕС», 
присвячена  пам’яті героїв -  ліквідаторів катастрофи. (8-Б кл., Осадча 
С.М.) 

o Літературно - історична композиція «Над Крутами – круки…» (10-А, 
Сідашенко В.А.); 

o Урочиста лінійка «Моя суверенна Україно!» (8-В, Лістрова І.С.); 
o Літературно-музична композиція «Ціна миру», висвячена вшануванню 

учасників бойових дій на території інших держав (11-А, Якубовська 
Н.М.); 

o Година пам’яті «Небесна сотня у вирій полетіла» (10-Б, Волкова Т.І.); 
o Літературно-музична  композиція «Вирвані з коренем», (7-Б, 9-В кл, 

Мирик І.М., Ніколенко А.О.); 



o Уроки мужності у шкільному музеї (11-Б, Колесникова Н.І.). 
         За результатами роботи педагогічного колективу створено збірку 

сценаріїв з  реалізації проекту «Свідомий громадянин -  міцна держава».         

          Окрему вагому частку патріотичного виховання займає музейна 
педагогіка. Протягом року проводилась робота екскурсоводами музею 
на чолі із його керівником Колесниковою Н.І .  
Кількість проведених екскурсій: 17 
Кількість відвідувачів: 275 

 

Співпраця: ветеран Матвієнко В.О. 

 

Основні заходи:1.  Оглядові екскурсії «Слов’янськ у війні»,  

       2. Тематичні екскурсії: «Моє місто в роки ІІ Світової війни»,    

                                                               «Вони визволили Слов’янськ в 1943», 

                                                               «На варті миру – наші батьки», 

                                                               «Слов’янськ у квітні-червні 2014». 

                          3. Урочиста церемонія «Передача естафети поколінь» 

        4. Уроки мужності «Синам про мужність батьків» 

        5. Години спілкування «Чи є в житті місце подвигу?» 

        6. Створення віртуальної екскурсії (хто не має можливості 

відвідати музей) 

        7. Збір матеріалів для поповнення експозицій. 

 

За результатами роботи музей посів ІІІ місце в обласному конкурсі-огляді 

музеїв у номінації «Кращий музей у навчальному закладі» 
 

 
 З метою поглиблення знань з історії та культури  України протягом року 

організовано екскурсійні поїздки до с. Маяки, Лиманського природного 

парку, Харкова, Соледару, Львова, Закарпаття.  

 

Художньо-естетичний напрямок. 

       Проведені традиційні концерти до Дня Учителя, 8 Березня,  новорічні 

ігрові програми для 1-4 та 5-7 класів, новорічний мюзикл для 

старшокласників,  конкурс «Міс Школа - 2019», урочисті лінійки з нагоди 

Першого та Останнього Дзвоників, проведені  святкування Дня матері, Дня 

Святого Валентина. Учнівський колектив 4-Б класу (класний керівник Орлова 

Н.М.)  взяв участь у міському конкурсі «Мій клас-моя родина» та отримав 

перемогу в номінації «Творче натхнення» 

 



З метою розвитку обдарованої дитини проведено традиційний фестиваль 

«П’ята школа має талант», учасники якого потім протягом року реалізували 

свої здібності на різних заходах. 

 Цікавою формою роботи виявилась організована виставка творчих робіт 

учнів «Я талановитий», в якій взяли участь 86 учнів 1-11 класів – юні 

художники, майстри декоративно-прикладного мистецтва, поети . 

            Продовжує вражати своїми літературними здібностями учениця  7-Б 

класу Серьожкіна А. Цього року вона брала участь у літературних читаннях 

на базі центральної міської бібліотеки, Центру культури та довкілля, 

педагогічного університету. ЇЇ вірші були представлені на літературно-

поетичному конкурсі „Ось-ось Слов’янськ! Ми – духовні нащадки Петренка”, 

у якому Анастасія посіла ІІ місце та отримала грамоту Слов’янської міської 

ради. 

Протягом року учні 1-11 класів взяли участь у міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах. 51  з них стали 

переможцями та призерами міських, 5 – обласних.  

 

Колектив 4-Б класу Перемога у міському конкурсі «Наш клас – 

наша родина» в номінації «Творче 

натхнення», вчитель Наталія Миколаївна 

Орлова 

Баштинська Єлизавета 1-В кл. 3 місце у міському етапі обласної виставки-

конкурсу «Різдвяні візерунки», номінація 

«декоративно-ужиткове мистецтво» 

Танцювальний  колектив  

«Посмішка»3-Б кл. 

2 місце у міському фестивалі-конкурсі 

хореографічного мистецтва серед творчих 

колективів загальноосвітніх шкіл міста 

«Супер-денс», керівник Ірина Євгеніївна 

Загнойко 

Панченко Федір 1-Б клас Дипломант міського етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 

мистецтва і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій рідний край» 

Волохань Ксенія  3-Г клас Переможець міського етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу малюнку «Зоологічна 

галерея» 

Стрельченко Ганна, 3-В кл. 1 місце в особистому заліку на міських 

змаганнях з шахів 



 

 

Євдокімов Максим, 1-В кл. 1 місце в особистому заліку на міських 

змаганнях з шахів, 3 місце в чемпіонаті 

Донецької області з шахів серед юнаків до 8 

років. 

Ансамбль «Семицветик»,                  

3-Б кл. 

1 місце у міському фестивалі вокального 

мистецтва «На крилах гармонії». Керівник 

Юрій Зиновійович Кривун 

Шкерменева Софія, 6-Б кл. 1 місце у  міському конкурсі юних фото-

аматорів «Моя барвиста Україна», номінація 

«портрет» 

Суханова Аліна, 6-Б кл. 2 місце у  міському конкурсі малюнків 

«Осінні барви рідного краю», переможець 

міського етапу 3 Міжнародного українсько-

литовського конкурсу малюнків «Здай кров 

заради життя», 3 місце в конкурсі малюнків з 

тематики «Протидія насильству», дипломант 

міського етапу обласного конкурсу-виставки 

робіт образотворчого мистецтва «Великодній 

дивограй»  

Тимофєєв Максим, 7-В кл. 1 місце в міському конкурсі «Сіверський 

Донець очима дітей» номінація фотографія 

Матущенко Ксенія, 9-В кл. 2 місце у міському етапі обласної виставки-

конкурсу «Різдвяні візерунки», номінація 

«декоративно-ужиткове мистецтво» 

Лоскутова Анастасія, 9-Б кл. 1 місце у міському фестивалі вокального 

мистецтва «На крилах гармонії», 1 місце у 

Всеукраїнському фестивалі дитячої та 

юнацької творчості «Срібне джерельце», 

номінація «естрадний спів», 1 місце у 

обласному відкритому фестивалі української 

пісні «З Україною в серці»,1 місце у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Vocal 

Seasons», 1 місце у  Всеукраїнському 

конкурсі-фестивалі «Європейський вектор» 

Ансамбль «Гармонія», 8-Акл. Активні учасники міського фестивалю-



 

Наприкінці року проведено традиційне свято «Обдаровані діти», яке за 

пропозиціями позаминулого року проведено у два етапи: церемонія 

нагородження інтелектуальної та творчої еліти школи та спортивне свято. 

Нагороджено цього року 185 учнів.  

 

Протягом року було проведено  тижні морально-етичного виховання,  

в ході яких проведено  три  шкільні акції милосердя, зокрема ярмарки 

солодощів та виробів, зроблених власноруч, учні школи взяли участь у  

міській акції «Лелеченя добра». Особливої уваги заслуговує добра справа, 

яку організували учасники команди «Завзяті козаки», в рамках проведення 

військово-патріотичної гри «Джура». Іграшки, канцелярські товари, книги 

було зібрано всіма учнями школи та за допомогою волонтерів відправлено у 

Савенко Софія 

Кіселькова Дар’я 

Сукова Олександра 

Стецюра Каміла 

Чистиліна Софія 

Бондаренко Дар’я 

Сайфуліна Олександра 

конкурсу вокального мистецтва «На крилах 

гармонії» та золотий голос п’ятої школи. 

Жук Олеся та Іванова Олена 10-

Б кл. 

Переможці конкурсу проектів «Молода 

енергія громад», який приніс нашій школі 

технічне забезпечення на 25000 грн. Керівник 

Вікторія Валентинівна Василина-Тимофєєва 

Осадча Єлизавета, 11-Б кл. Член шкільної Малої академії наук секція 

«Краєзнавство», керівник Аделіна 

Миколаївна Сєдих 

Коваленко Василь, 11-Б кл. Член шкільної Малої академії наук секція 

«Художня культура», керівник Світлана 

Миколаївна Осадча 

Курільчук Микита, 11-Б кл. Член шкільної Малої академії наук секція 

«Художня культура», керівник Світлана 

Миколаївна Осадча 

Колектив учнів 10-11 кл. 

«Народний фольклор» 

1 місце в обласному конкурсі «Єдина родина» 

номінація «Фольклор», переможці обласного 

фестивалю «Мови різні – душа одна» 

номінація «фольклорно-етнографічна 

театралізована постановка». Керівник 

Аделіна Миколаївна Сєдих 



«сіру зону». Також колектив школи взяв участь у акції «Вишиванка дітям 

АТО», під час якої були зібрані вишиванки та також відправлені на 

територію розмежування. До новорічних свят дітьми були виготовлені 

іграшки та передані на передову.  Учні 5-6 класів підготували та показали 

одноліткам виставу «Святий Миколай в гості завітав».  

З метою виховання поваги до людей похилого віку, вшанування 

їхнього бойового та трудового шляху  школа опікується 25 ветеранами ІІ 

Світової війни та праці, колишніми працівниками школи. Протягом року 

учні разом із класними керівниками відвідують їх, надають посильну 

допомогу, вітають зі святами.  

Для виховання підлітка з точки зору гендерної політики, уміння 

правильно спілкуватись з однолітками, організовувати стосунки з 

протилежною статтю, дізнатись про себе та своє тіло, гігієну в школі було 

організовано роботу молодіжного клубу «Дитяче «доросле» питання». Це 

стало можливим завдяки перемозі десятикласниць Жук Олесі та Іванової 

Олени у конкурсі проектів від ЮНІСЕФ «Молода енергія громад», в якому 

дівчата отримали 25000 гривень на реалізацію свого проекту. Заняття 

проводились психологом приватної практики Новік Ольгою.  

 

        З метою превентивного виховання та пропаганди здорового 

способу життя в школі проводиться робота щодо профілактики 

травматизму, хвороб, асоціальних явищ,  спортивно-масова робота. 

Протягом року проведено місячник «Увага! Діти на дорозі!», 2 тижні 

протипожежної безпеки, 3 тижні превентивного виховання та 3 тижні з 

пропаганди ЗСЖ. Але класними керівниками щотижня проводились бесіди 

стосовно безпеки життєдіяльності під час НВП та в побуті. Протягом року 

було заплановано та  проведено ряд заходів:  

 

 випуски сан бюлетенів, плакатів (5-11 кл); 

 зустрічі з працівниками МНС (1-11 кл, працівники); 

 робота Швейцарсько та фонду протимінної безпеки (1-11 кл); 

 зустрічі з працівниками патрульної поліції  (1-4кл);  

 бесіди по класах щодо профілактики захворювань (1-11 кл);  
 

Традиційно проводились спортивні змагання для учнів різних вікових 

категорій. Цього року 11 шкільних команд, в яких понад 100 учнів стали 

переможцями та призерами міських, регіональних та обласних змагань: 

 2 місце у міських змаганнях з футболу серед учнів 7 класів. Склад 

команди: Кустов Максим, Масленіков Данило, Сенченко Данило, 



Лукашов Оскар 7-Вкл., Петровський Іван, Ломакін Богдан 7-Б кл., 

Нетименко Едуард 7-А кл. Тренер Сергій Олександрович Бочаров. 

 2 місце у міських змаганнях з футбольну серед  учнів 8 класів. Склад 

команди: Ковальов Давід, Хоруженко Кирил, Новгородський  Іван 8-А 

кл., Варганов Нікіта, Тішин Олексій, Шигін Микита 8-Бкл., Назаренко 

Ілля, Гузєєв Ілля 8-В кл. Тренер Сергій Олександрович Бочаров. 

 1 місце у міському турі шкільної волейбольної ліги серед юнаків  посіли  

Степанченко Олександр, Ковшов Нікіта, Черкасов Лев, Соколов Ігор 9-А 

кл., Рагулін Данило, Копиленко Давід 9-В кл., Якімішин Іван 10-Б кл., 

Кліпперт Олексій, Яровий Ярослав, Тарасов Єгор 10-А кл., Пахомов 

Олександр 11-А кл. Тренер Олексій Іванович Кувічинський. 

 3 місце у міських змаганнях з волейбольну завоювала збірна команда 

учнів 8 класів:  Косміна Костянтин, Хоруженко Кирило, Ковальов Давід  

8-Акл., Гузєєв Ілля, Козубенко Ярослав, Максименко Михайло   8-В кл, 

Степанченко Станіслав 7-А кл. 

 2 місце у міських змаганнях футбольну - збірна учнів 9 класів:   

Степанченко Олександр, Пристинський Кирило 9-А кл., Копиленко 

Давид, Рагулін Данило, Ларін Микита, Кліпанда Олександр 9-В  кл., 

Степанченко Станіслав 7-Акл. Тренер Олексій Іванович Кувічинський 

 1 місце  у міських змаганнях з пляжного волейболу посіли  Якімішин 

Іван 10-Б кл. та Степанченко Олександр 9-А кл. Тренер Олексій Іванович 

Кувічинський. 

 3 місце у міських змаганнях з пляжного волейболу серед дівчат  посіли 

Горенкова Марія, Муха Вікторія та Усачова Ксенія – учениці 9-А кл. 

Тренер Олексій Іванович Кувічинський. 

Протягом року учні школи реалізовували проект «Healthy school» («Здорова 

школа»), в ході реалізації якого були організовані зустрічі із відомими 

спортсменами, представниками НОК, спортивні змагання, фестиваль 

динамічних перерв, акції «Здоровим будь!», «Відпочивай активно», ярмарок 

корисної їжі. 

 

     Для запобігання травматизму в школі існує система заходів: 



 викладається курс «Основи здоров’я» (1-9 кл), в рамках якого вчителі 

проводять практичні відпрацюваня надання першої допомоги, ПДР; 

 проводяться бесіди та виховні години із записом у відповідні журнали  

(1-11 кл); 

 проводяться інструктажі перед виходом учнів за територію школи для 

відвідування інших закладів, які є партнерами школи в навчально-

виховному процесі; 

 проводяться інструктажі перед виходом на канікули із записом в 

класний журнал, щоденники, журнал інструктажів; 

 в кабінетах є куточки ОП та безпеки життєдіяльності, вчителі фізики, 

хімії, ФК, праці проводять інструктажі перед початком виконання певного 

виду робіт; 

 особлива увага, як і в минулому році,  приділялась правилам 

поводження з незнайомими та вибухонебезпечними предметами, діям в 

людському натовпі, відпрацювання системи оповіщення у випадку 

надзвичайної ситуації. 

            Питання стану роботи школи щодо запобігання дитячого травматизму 

розглядались та аналізувались на нарадах при директорові, МО класних 

керівників, батьківських зборах, засіданні ради школи. 

 

        Педколектив проводить заходи спрямовані на профілактику 

правопорушень та асоціальних явищ.  У школі протягом року було 

проведено 4 правових тижні. В рамках цих тижнів були проведені наступні 

заходи: 

 бесіди по класах «Знаю обов’язки, маю права», «Конфлікти та 

способи їх вирішення», «Відповідальність за вчинки» (1-11 кл); 

 виставка стіннівок «Сторінками Конвенції про права дитини» (8-11 

кл); 

 виставка малюнків «Я – дитина, я маю права» (1-7 кл); 

 єдиний урок Прав людини, присвячений 70 річниці прийняття 

загальної Декларації Прав людини;  

 зустріч учнів з працівниками Ювенальної превенції, зокрема, Гаркач 

В.А., представниками Ліги майбутніх поліцейських, серед яких 2 

учні нашої школи; 

 зустрічі з представниками юстиції; 

 зустріч з представниками міграційної служби; 

 зустрічі із працівниками  міськрайонного суду(3-4 кл, 9 кл); 

 організовано екскурсію до міськрайонного суду (9 кл.,  відп. 

Бєлякова С.В.) 

 участь у міському та обласному етапах Всеукраїнського конкурсу 

«Правосуддя» (малюнки, твори, сценарій); 

 створення відеороликів «Булінгу – НІ!», в якому взяли участь 14 

шкільних колективів, перемогу отримали учні 7-А класу; 



 участь у міському тренінгу від працівників юстиції «Будуємо 

майбутнє разом» (9 кл) 

Всі заходи проводяться з метою реалізації  Програми 

«Відповідальність починається з мене». 

 Однією із головних форм роботи є індивідуальна робота з учнями, 

що потребують особливої уваги (стоять на внутрішньо шкільному 

обліку). 

Адміністрацією, класними керівниками, психологом проводиться 

робота з учнями з девіантною поведінкою, схильними до пропусків занять, 

запізнень. У  2018-2019 році їх було 5. Протягом року проводяться засідання 

ради профілактики спільно з працівниками Ювенальної превенції та 

батьками учнів. За цей навчальний рік учнів,яких поставлено на облік до 

Ювенальної превенції немає. Питання профілактики правопорушень 

заслуховувались на нарадах при директорові, МО класних керівників, 

батьківських зборах.  

 

6. З метою профорієнтаційного виховання проведені екскурсії до 

міського Центру зайнятості, на ярмарок професій, анкетування щодо 

подальшого навчання, тестування психолога, зустрічі з представниками 

навчальних закладів різних рівнів акредитації, відвідування навчальних 

закладів Слов’янська та Краматорська  під час Днів відкритих дверей, заходи 

по класах. 

7. Екологічний напрямок вміщав в себе роботу лекторських груп 

«Бережіть першоцвіти» під керівництвом Сєдих А.М., «Екологія в небезпеці» 

під керівництвом Малкової І.М., випуску стіннівок «Природа оживає», 

«Брати наші менші», «Світ навколо мене», «Вода – найцінніший скарб», 

фотовиставки «Сіверський Донець очима дітей», «А навкруги весна…», 

Протягом року школа співпрацювала з Краматорським ландшафтним парком 

(було проведено 6 зустрічей у якості  бесід, відеоуроків, вікторин за темами 

«Бережіть ялинку», «Обережно! Гриб!», «Першоцвіти радують око: 

збережімо їх», «Комахи, павуки та плазуни нашої місцевості: к поводити себе 

при зустрічі з ними?»). Цього року учні взяли участь у міських конкурсах 

«Замість ялинки – новорічний букет», «Сіверський Донець очима дітей», 

«Зайвим тратам скажем - НІ», «Природа і творчисть» 

Спільно з фондом «Слов’янська мрія» учні школи взяли участь у 

захисті екологічних проектів «Моя школа – квітучий сад», де було 

представлено 21 учнівський проект. За результатами роботи навчальний 

заклад отримав від фонду «Слов’янська мрія» саджанці для озеленення 

пришкільної території.  

           16 учнів ЗОШ № 5 взяли участь у екологічній міській акції «У чистому 

місті все буд добре». Учениця 4-Б класу Корнієвська Ольга була відзначена 

призом від художника С. Сметанкіна та народного депутата О. Недави. Всі 

інші учасники отримали заохочувальні призи. 

 У школі було проведено інформаційно-просвітницьку акцію «День без 

автомобілів». 



 У рамках проведення Тижня енергозбереження учні взяли участь у 

конкурсі малюнків, переглянули відеоролики «Заміни лами – зміни світ», 

«Добре світло», проведено урок екологічного виховання «Глобальне 

потепління – зупинимо разом», спільно з працівниками відділу інвестицій 

Слов’янської міської ради проведено заняття з елементами тренінгу «Живи – 

бережи!» 

На високому рівні було проведено виступ  агітбригади до Дня 

Довкілля, який підготувала Сєдих А.М. 

        8.  Трудове виховання - це трудові десанти на початку та наприкінці 

року, заходи на рівні виховних годин по класах. 

 

        Продовжується робота в рамках проекту  ЮНІСЕФ «Вчимося жити 

разом». Заняття з елементами тренінгу проводили Зубенко А.Г., Макаренко 

О.М., Василина-Тимофєєва В.В. 

 

 

 Завжди у тісній співпраці в організації виховної роботи працює шкільна 

бібліотека. Бібліотекарі Загнойко І.Є. та Довгаль Ю.П.  проводили 

бібліотечні уроки по класах, знайомили з новинками літератури. Ними було 

підготовлено понад 70 тематичних виставок до державних свят, ювілейних 

дат, про письменників – ювілярів та виставок книжкових новинок. 

Працювали бібліотекарі і над розробками сценаріїв. Згідно з планом роботи 

проводили свої заходи: «Квітка толерантності», «Правова абетка юного 

громадянина», брали участь у проведенні багатьох заходів національно-

патріотичного виховання, у свят Букваря для учнів 1 класів, новорічних свят, 

презентували роботу бібліотеки для дітей та батьків, були організаторами 

лекторських груп «НАТО: 70 років створення», «Україна вишивана», 

«Героям – чорнобильцям присвячується», «Моя соборна Україно!». Матеріал 

про роботу шкільної бібліотеки був представлений на І міському етапі 

обласного конкурсу віртуальних бібліотечних виставок, присвячених 100-

річчю від Дня народження В.О. Сухомлинського. Працівники бібліотеки 

стали лауреатами даного конкурсу та на обласному конкурсі шкільних 

бібліотек.  

Протягом року в школі було організовано роботу 13 гуртків різної 

направленості та організовано позакласну роботу з фізичної культури для 

дітей всіх вікових категорій. На базі навчального закладу працювали шкільні 

гуртки, а також залучені до співпраці кімната школяра «Орлятко», обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості, Станція юних техніків.  До роботи в 

гуртках та спортивних секціях залучено 275 учнів. Найбільше користувались 

попитом серед дітей - хореографічний, керівник Загнойко І.Є.(1-5 кл), 

вокальний (1-2 кл), керівник Сєдих А.М., спортивні ігри (9-11 кл), керівник 

Бочаров С.О. Гуртківці гідно представляли школу на міських змаганнях та 

конкурсах.  

Особливу увагу слід зосередити на роботу гуртка «Народний 

фольклор» під керівництвом Сєдих А.М., вихованці якого протягом року на 



високому рівні представляли школу на міських та обласних святах, 

семінарах. Цього року ними були продемонстровані: передвесільний обряд, 

свято Дмитра та Юрія.  

Робота учнівського самоврядування 

Самоврядування в нашій школі спрямоване на розвиток ініціативи, 

можливості розкриття організаторських здібностей, підготовку та проведення 

різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів. 

З метою ефективного функціонування учнівського самоврядування в школі 

запроваджено двоступеневу структуру – загальношкільну і класну, яка має на 

меті залучення всіх учнів у процес самоуправління. 

Найвищим органом самоврядування є Шкільний парламент До його  складу 

входить 7 осіб (учні 9 -11 класів) -  це міністри шкільних міністерств: освіти, 

інформації та друку, спорту та здоровязбереження, культури, праці та 

соціального захисту, безпеки. Координує роботу – президент школи, 

допомагає – прем’єр-міністр. 

 Робота самоврядування  скоординована з планом роботи школи. Учні, які 

входять до складу міністерств, скаровують роботу відповідно до профілю 

свого міністерства.  

Учнівське самоврядування сформовано на основах демократичного підходу 

щодо визначення роботи у шкільному колективі, що сприяє вільному 

виявленню особистості у шкільному колективі. 

Учнівське самоврядування працює в тісному зв’язку з педагогічним 

колективом, адміністрацією школи.  Представники учнівського парламенту 

школи  співпрацюють з учнівським парламентом міста. 

 

 Робота з батьками в 2018 – 2019 навчальному  році продовжувала 

базуватися   на розвитку єдності учні – учителі – батьки. Були проведені 

загально шкільні батьківські збори за запланованою тематикою, на яких 

вирішувались питання профілактики правопорушень, асоціальних явищ 

серед підлітків, пропаганди здорового способу життя, спілкування з 

однолітками та старшими, недопущення буллінгу та знущань, важливості 

щеплень, правильного харчування.   

  Протягом року у школі працювало методичне об’єднання класних 

керівників на чолі з Малковою І.М. Проведено 4 засідання, на яких 

розглядали питання жорстокого поводження з дітьми або загрозу його 

вчинення, профілактики травматизму, виховання якостей сучасного 

громадянина, системи виховної роботи в НУШ, системи заходів для розвитку 

обдарованих дітей. У квітні місяці проведено засідання педагогічної ради  з 

елементами тренінгу«Як протидіяти буллінгу та насильству. 

В період 27 травня -13 червня на базі школи працював пришкільний 

табір з денним перебуванням дітей. Цього року в ньому відпочило 150 дітей 



1- 4 класів. Для вихованців  було організовано змістовне цікаве дозвілля. 

Планом роботи передбачалися  заходи в школі, а також співпраця з ЦДЮТ, 

СЮТ, кімнатою школяра «Орлятко», кінотеатром «Сапфір»,  КЗ 

«Плавальний басейн», міським музеєм, міським Центром дозвілля та 

довкілля.  Очолювала табір вчитель початкових класів Чумак О.В. 

Проаналізувавши роботу за 2018-2019  навчальний рік, можна визначити 

коло питань, над якими необхідно працювати у 2019-2020 навчальному 

році: 

1. Залишити пріоритетними напрямками національно-патріотичний, 

художньо-естетичний, розвиток обдарованої дитини. 

2. Продовжити впровадження загальношкільного проекту «Сумлінний 

громадянин – міцна держава» для учнів середньої та старшої ланок. 

3. Заступнику директора Василині-Тимофєєвій В.В., вчителям-філологам 

активізувати роботу в галузі розвитку поетичних здібностей учнів, 

поширити спектр літературних закладів для подальшої співпраці.  

4. Спрямовувати виховний процес на повагу до європейських цінностей. 

5.  Продовжити  працювати над створенням умов для самореалізації 

особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів. 

6. Продовжити роботу у напрямку підвищення рівня вихованості, 

громадської активності учнів. 
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