
Аналіз роботи закладу освіти за 2021-2022 н.р. 

  

Вижницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Юрія 

Федьковича у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» іншими 

законодавчими актами Верховної Ради України, указами Президента 

України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і 

науки України, інших органів центральної виконавчої влади, рішеннями місцевих 

органів влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.  

Робота педагогічного колективу в 2021-2022 н.р. була спрямована на 

реалізацію Стратегії діяльності розвитку закладу освіти на 2021-2026 рр. 

Основними стратегічними напрямками роботи ЗЗСО є: 

1. Освітнє середовище. Система збереження та зміцнення здоров’я учня та 

вчителя, якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного 

простору, безпечна школа, попередження булінгу. 

2. Система оцінювання здобувачів освіти. Забезпечення виконання 

Державних стандартів – якість освіти. Задоволення освітніх потреб 

3. Педагогічна діяльність. Методичне і кадрове забезпечення. Реалізація 

Концепції НУШ. 

4. Управлінські процеси. Партнерство в освіті. Формування іміджу 

закладу освіти. Розбудова громадсько-активної школи. Матеріально-технічне 

забезпечення. 

 

 

 

Кількісний склад працівників закладу освіти: 

- педагогічних працівників – 61 

- працівники закладу – 13 

У закладі навчається - 711 учнів: 

- Інклюзивна форма навчання для 12 учнів закладу (1АБ, 3В,5БВ,6Б,7Б.8А) 

- Індивідуальна форма навчання для 2 учнів (8Б та 11Б класи) 

- Сімейна форма навчання для 2 учнів(11Б клас) 

Кількість класів - 28.  

Середня наповнюваність класів становить - 24,5 учнів. 

Працює 61 учитель, із них: 

33 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

9 – «спеціаліст першої категорії»; 

4 – «спеціаліст другої категорії»; 

15 – «спеціаліст»; 

12 вчителів – педагогічне звання «старший учитель», 

9 вчителів – педагогічне звання «учитель-методист». 

У закладі працює медична сестра, 13 осіб обслуговуючого персоналу. 

В 2021-2022 н.р. заклад освіти постав перед новими викликами: пандемія 

коронавірусу та війна. В таких умовах освітній процес адаптовано до найбільш 

безпечної форми навчання – дистанційної. ІІ - семестр (з 24 лютого по 31 травня) 

навчалися дистанційно.  

1. Освітнє середовище. Якість організації освітнього процесу, 

вдосконалення інформаційного простору. 

Освітнє середовище вдосконалювалось відповідно Концепції НУШ.  



Впродовж навчального року виконувались основні завдання Стратегії щодо 

вдосконалення освітнього середовища: 

- забезпечувалась відповідність освітнього середовища вимогам Кодексу 

безпечної і дружньої для дитини закладу; 

- забезпечувалась відповідність освітнього середовища (внутрішніх 

туалетів, вентиляційного, питного режимів, режиму освітлення) Санітарному 

регламенту; 

- вдосконалювалось медичне обслуговування учнів відповідно розробленого 

Положення;  

- облаштовано медичний кабінет, забезпечено необхідний перелік медичних 

засобів; 

- організовано практичні заняття з надання домедичної допомоги для учнів і 

вчителів, тренінги з дій у надзвичайних ситуаціях; 

- створено безпечний єдиний інформаційний простір відповідно Стратегії 

розвитку закладу освіти на 2021-2026 рр.; 

- освітній процес направлено на реалізацію цілей Сталого розвитку, 

продовжено впровадження факультативу «Родинні фінанси»; 

- посилено роль шкільної бібліотеки як інформаційно-ресурсного центру; 

- максимально використовується наявна спортивну база школи, ефективно 

використовується у вільний час учнів для організації рухової активності.  

- введено з початку навчального 2021-2022 року в організацію харчування 

істотні зміни – оновлено меню за вимогами здорового харчування; 

- виховну роботу організовували відповідно до Концепції національно-

патріотичного виховання. 

В закладі створюється мотивуючий до навчання простір. Виготовлено нові 

таблички на всі приміщення закладу, вказівники руху під час евакуації з 

приміщення та руху для дотримання дистанції під час карантину. Придбано лед-

освітлення для кабінетів НУШ (каб.№8,14,15). В цілях безпеки встановлено 

камери зовнішнє відеоспостереження.  

Заклад забезпечено миючими, дезінфікуючими засобами, безконтактним 

термометром. Облаштовано відповідно вимог Санітарного регламенту санітарні 

кімнати.  

Медична сестра здійснює медичне обслуговування учнів та вихованців. 

Щоденно здійснює контроль за приготуванням їжі в їдальні.  

Заклад забезпечено інформаційними матеріалами щодо правил поводження 

під час адаптивного карантину. 

Забезпечено обізнаність учнів з правилами поведінки в надзвичайних 

ситуаціях. Класними керівниками систематично проводились виховні бесіди щодо 

безпечних правил поведінки учасників освітнього процесу. Проведено об’єктові 

тренування, тренінги з використання вогнегасників, надання медичної допомоги.  

Меню в їдальні затверджується директором (двотижневе перспективне 

меню затверджене Держпродспоживслужбою). Проводиться регулярний 

моніторинг асортименту шкільного меню. Проведено анкетування учасників 

освітнього процесу щодо якості харчування – 85% задоволені асортиментом і 

смаковими якостями.  

Проводиться інформаційна кампанія щодо небезпек в інтернеті, День 

безпечного інтернету. Проведено опитування «Безпечний інтернет». Пам’ятки для 



батьків та учнів розміщено в школі, в кабінеті інформатики, на сайті закладу 

освіти. 

У Вижницькому ЗЗСО І-ІІІ ст. імені Юрія Федьковича проводились заходи, 

спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я дітей, передбачається 

впровадження системи НАССР, здорового харчування, формування 

компетентностей з надання домедичної допомоги, дій у надзвичайних ситуаціях, 

попередження інфекційних хвороб, навичок життя в умовах пандемії. Навчально-

матеріальна база школи сприяє фізичному розвитку здобувачів освіти: спортивні 

майданчики та волейбольна площадка, спортзал, на базі якого проводяться 

тренування ДЮСШ секція «Баскетбол». Під час перерв є можливість займатись 

настільним тенісом, розміщено 2 столи на третьому поверсі.  

Діяльність педагогічного колективу у 2021-2022 навчальному році 

спрямована на реалізацію виховної проблеми «Використання передових 

технологій виховного процесу, як умови для повноцінного розвитку учнів, 

становлення творчої особистості».  

Для реалізації проблемної теми було створено систему виховної роботи, 

до якої входять постійно діючі структурні підрозділи: методичне об’єднання 

класних керівників, комплекс позашкільної роботи, шкільний парламент, рада 

профілактики правопорушень, батьківська рада, гуртки за інтересами. На 

позакласних заходах класні керівники виховують національну самосвідомість, 

патріотизм, формують фізичну та екологічну культуру, здоровий спосіб життя, 

та створюють умови для розвитку творчої особистості. 

Загальношкільні свята проводились відповідно до річного плану закладу 

на 2021-2022 навчальний рік з дотриманням Тимчасових рекомендацій задля 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та воєнного стану. 

Впродовж 2021-2022 навчального року в закладі були проведені наступні 

заходи: 

1. До Дня захисника України: виховні години спілкування до Дня захисника 

України «Я Захисник України»; фотофлешмоб «Дякую захисникам України»; 

акція «Привітай тих, хто служить!» (створення вітальних листівок); класними 

керівниками 5-х класів проведено відкритий виховний захід «Посвята в 

козачата»; тематична виставка у шкільній бібліотеці «Україна пам’ятає».  

2. Пройшли заходи до Дня Гідності та Свободи України: акція «Долонька 

єдності», виховні години та акція «Запалимо свічки за єдину Україну» з метою 

вшанування пам’яті загиблих за гідність та свободу в Україні. 

3. Проведені до Дня українського добровольця наступні заходи: бесіди за темою 

«Немає більшої сили, ніж стійкість духу добровольця», класним керівнико 5-В 

класу Гайдук Н.М. була організована зустріч з воїном АТО, учні 10 -11 класів 

переглянули відеофільм «Добровольці».  

Виховна робота в умовах воєнних дій продовжувалася і в онлайн 

форматі. Заступницею директорки Козачук А.Д. та підтримки класних 

керівників на сайті та соціальній сторінці Facebook висвітлювалися ряд онлайн-

заходів, а саме:  

- до Дня вишиванки – віршований флешмоб «Вишиванка-духовна броня 

України», участь у обласному флешмобі «Код нації», виховний захід у 2-Б 

класі (кл. кер. Пріц І.Г.); 

- до Дня матері – музичне привітання від лідерів шкільного парламенту; 



- до Дня сім’ї – танець «Плескач» (кер. Хотимська І.Ю.);  

- до Дня захисту дітей – участь у благодійному ярмарку домашньої випічки 

(Мельничук А., уч. 10-Б класу) по збору коштів для воїнів ЗСУ, участь у 

конкурсі малюнків на асфальті «Діти України за мир», відеокліп учениці 4-В 

класу Попович Омеляни «Зупиніть війну». 

Учні та педагоги нашого закладу активно долучилися до відзначення 

Дня єднання та взяли участь у таких заходах:  

- підняття Державного Прапора України; 

- виконанням учнями Державного Гімну України; 

- участь у телемарафоні #UAРазом, який відкрив Володимир Зеленський; 

- класоводами та вчителями-предметниками проведено єдиний урок єдності; 

- за участі вчителів та учнів 5-11 класів, відбувся загальношкільний флешмоб 

«В єдності наша сила» (учні та педагоги створили «живий» тризуб); 

- Учні та педагоги взяли участь у мітингу єдності, який відбувся на площі 

Героїв Майдану м. Вижниця, а після мітингу відбулася хода до мосту через р. 

Черемош і створено "Ланцюг єднання" з національною символікою спільно із 

Кутською територіальною громадою! 

До Дня Небесної сотні пройшли: тематичні уроки пам'яті «Герої 

сьогодення», круглий стіл за участю учнів старших класів «За що ми заплатили 

кров’ю», тиха акція «Ангели пам’яті», перегляд документальних фільмів з 

обговоренням, присвячених подвигу Героїв Небесної Сотні. 

Заходи до Дня Соборності України: єдині уроки «Єднання заради 

Незалежності», фоточелендж «Разом сильніші», флешмоб, онлайн-вікторини, 

перегляд фільму «Свято Злуки. Політика пам’яті» учнями 11 класу. 

До Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

проведені: онлайн відео-спогад «Чорнобильський набат», відеопрезентація 

«Дзвони Чорнобиля», єдиний тематичний онлайн-урок «Мій біль – Чорнобиль», 

перегляд фільму «Метелики» з обговоренням. 

Учні нашого закладу активно долучилися до Всеукраїнського онлайн-

флешмобу «Діти України за мир» та «Закрийте небо над Україною – збережіть 

життя!». Школярі 1-11 класів малювали патріотичні малюнки із закликом 

зупинити війну, декламували зворушливі вірші про Україну (Романюк 

Катерина, учениця 3-Б класу; Романюк Злата, учениця 5-А класу; Кравчука 

Валентина, учениця 10-А класу, Мельничук Анастасія, учениця 10-Б класу).  

Пройшли онлайн заходи до Дня Європи в Україні: віртуальні подорожі 

країнами Європи.  

Так впродовж 2021-2022 навчального року було сплановано і проведено 

ряд Місячників: Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек (з 01.10.2021 по 

29.10.2021 року), Місячник превентивного виховання (01.11.2021 по 30.11.2021 

року), Місячник оборонно-масової роботи присвяченого Дню Збройних Сил 

України (з 01.12.2021 по 17.12.2021 року), Всеукраїнська акція «16 днів проти 

насильства» (з 25.11.2021 по 10.12.2021 року), Місячник національно-

патріотичного та  громадянського виховання (з 17.01.2022 по 31.01.2022 року), 

Місячник морально-етичного виховання (з 01.02.2022 по 25.02.2022 року), 

Місячник художньо-естетичного виховання (з 14.03.2022 по 31.03.2022 року), 

Місячник екологічного виховання (з 04.04.2022 по 29.04.2022 року), Місячник 

родинного виховання (з 02.05.2022 по 27.05.2022 року). 



Одним із напрямків виховної роботи в 2021-2022 н.р. було формування 

навичок здорового способу життя у дітей та підлітків. Заступницями 

директорки Татарин Л.М., Козачук А.Д., педагогом-організатором Юрійчук 

Р.В., вчителями фізичного виховання та класними керівниками проведено ряд 

тематичних тижнів: 

- Олімпійський тиждень здоров’я; 

- Тиждень здорового способу життя; 

- Тиждень протипожежної безпеки; 

- Тиждень знань про безпеку життєдіяльності; 

- Тиждень безпеки дорожнього руху. 

Впродовж року взяли участь в екологічних акціях:  

- обласній акції «За чисте довкілля» щодо забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя закладу до Дня Довкілля; 

- Всеукраїнській акції «Чисті береги» до Міжнародного дня чистих берегів; 

- висаджували рослини в рамках Всеукраїнської акції «Сади перемоги», створили 

алею «Міст-Героїв України»;  

- екологічному марафоні «Здай батарейку – врятуй планету»;  

На базі нашого закладу стартував проєкт «Сади єднання» в рамках 

Всеукраїнського проєкту «Сади перемоги». Розвитку закладу освіти сприяє 

вдосконалення інформаційного простору. 

Впродовж 2021-2022 навчального року адміністрацією, класними 

керівниками та психологічною службою закладу регулярно і ефективно 

проводиться робота з учнями групи ризику, дітьми, що потрапили у складні 

життєві умови та з сім’ями пільгових категорій. 

Із метою профілактики правопорушень серед учнів школи, подальшого  

розвитку їхньої правової освіти та виховання у дусі поваги до закону, прав 

людини у школі працює Рада  з профілактики з правопорушень. У 2021-2022 н.р 

було проведено 3 засідання. Кількість учнів, які перебувають на обліку 1(один) -

11-Б клас (поведінкові порушення). Класним керівником, Ізбінським О.Д. 

ведеться постійний контроль за присутністю у закладі та на уроках, контроль за 

поведінкою та успішністю учня, проводяться бесіди з батьками, ведеться 

щоденник спостереження за цим учнем.  

Адміністрація закладу тісно співпрацює з Службою у справах 

неповнолітніх, сектором ювенальної превенції. Для формування правосвідомості 

у підростаючого покоління та з метою підвищення рівня правових знань серед 

учнів в закладі, профілактики правопорушень були організовані зустрічі з 

ювенальним прокурором Вижницької окружної прокуратури Бойко Оксаною 

Василівною (провела цікаві інформаційні уроки з елементами тренінгу про права 

дитини), з  інспектором ювенальної превенції Зельською Юлією та начальницею 

служби у справах захисту дітей Олексюк Оксаною, на яких обговорювали   

згубний вплив груп в  соціальних мережах.  

З метою попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей,  

насилля та булінгу, поширення роботи з комплексу просвітницьких, 

профілактичних заходів для учасників освітнього процесу. Практичним 

психологом Швейкою О.М. проведені тренінгові заняття для учнів, практикуми 

для батьків, батьківські збори, на яких розглядалися питання батьківського 



виховання та батьківсько-дитячих стосунків, проведений Тиждень протидії 

булінгу.  

Система позакласної виховної роботи з учнями закладу була спрямована 

на формування пізнавального, комунікативного, морального, естетичного, 

фізичного потенціалів учнів, на розвиток і прояв їхніх індивідуальних 

особливостей. Ці питання вирішувалися в закладі за рахунок функціонування 6 

гуртків танцювальний (керівник Хотимська І. Ю.), «Юний художник» (керівник 

Мельник А.Д.), «Волейбол» (керівник Іванюк Д.М.) та військово-патріотичний 

«Сокіл»(«Джура») (керівник Ковалюк П.М.) за інтересами та залучення вчителів 

своєї справи до роботи в них.  

Результати своєї діяльності гуртківці постійно представляють під час 

предметних тижнів; вони беруть участь у культурно-масових та суспільно-

корисних заходах, які проводяться в закладі, районі та області. 

Шкільний парламент закладу функціонує шляхом залучення школярів до 

проведення загальношкільних заходів та свят, в благодійних акціях, в рейдах-

перевірках санітарного стану класів, озеленення, збереження стану підручників, 

зовнішнього вигляду учнів, спізнень на уроки. Лідери учнівського врядування  

були активними в самостійній організації та пропозиціях щодо проведення 

цікавих заходів для учнів. 

Впродовж року в закладі проводилося ряд благодійних акцій:  

- участь у Всеукраїнській благодійній акції «Монетки дітям» (зібрано 8 кг 

монеток номіналом 25 копійок – 569 грн.); 

- збір коштів на лікування маленької дівчинки Софійки – 10 113 грн.; 

- участь у проекті «Щедрий вівторок» - благодійна допомога у розмірі 2 000 

грн. та продуктів харчування для вчительки Вакуленко Н.О., яка перебуває на 

заслуженому відпочинку. 

На період запровадження воєнного стану в Україні у закладі проводилася 

волонтерська робота - плетіння маскувальних сіток, збір продуктів харчування та 

матеріальної допомоги для військових ЗСУ. 

 

2. Система оцінювання: 

Прагнемо, щоб здобувачі освіти та їхні батьки вважали, що оцінювання 

результатів навчання учнів у закладі освіти є справедливим і об’єктивним. 

Педагогічні працівники в усній формі, на сайті закладу, на інформаційних стендах 

у навчальних кабінетах та інших приміщеннях закладу знайомили учасників 

освітнього процесу з критеріями оцінювання. Учні залучаються до спільного 

розроблення критеріїв оцінювання їхньої діяльності. Система оцінювання в 

закладі освіти ґрунтується на компетентнісному підході. Учителі (80%) 

розробляють компетентнісні завдання для проведення оцінювання, застосовують 

формувальне оцінювання, що передбачає відстеження індивідуального поступу 

учня, практикують само та взаємооцінювання. Педагоги застосовують 

формувальне оцінювання: систематично відстежують та відображають розвиток, 

процеси навчання і результати навчання кожного учня, регулярно надають учням 

ефективний зворотний зв’язок щодо їхньої роботи (78%). Результати незалежного 

оцінювання, зовнішніх та внутрішніх моніторингів корелюємо із результатами 

підсумкового, семестрового та річного оцінювання. 



Всі учні з усіх предметів  атестовані (в тому числі  учні 1-2 класів (166 учні) 

та учні 3-4 класів (186 учнів) оцінюються вербально. Рішення педагогічної ради 

№ 1 від 31.08.2021 р. 

Нагороджено похвальними листами – 45 учнів закладу. Отримали похвальні 

грамоти за «Високі досягення у вивченні окремих предметів – 3 учнів.  

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є вхідний контроль 

(проведено у вересні), поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне). В 

цьому навчальному році в зв’язку з воєнним часом всі здобувачі освіти були 

звільнені від ДПА. 36 учнів закладу замість ЗНО підтвердили свою участь у 

національному мультипредметному тесті (НМТ), 4 учнів з яких отримали 200 

балів: Сичова Юлія – 11А клас(українська мова, історія України), Дарій Іван – 

11А клас(українська мова), Чорней Віра – 11Б клас(історія України, українська 

мова), Крильчук Любомир(історія України) – 11Б клас. 

У закладі використовується поточний контроль шляхом виконання різних 

видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної 

та індивідуальної роботи здобувачів освіти впродовж семестру. Поточний 

контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а 

також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних 

завдань тощо. 

Здійснення внутрішнього моніторингу для дослідження стану і результатів 

навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно розробленого Положення про 

внутрішній моніторинг. Систематично (згідно графіків) проводяться моніторинги 

результатів навчання здобувачів освіти з усіх навчальних предметів (курсів) 

освітніх галузей згідно перспективного плану. За результатами моніторингів 

здійснюєтьсят аналіз результатів навчання здобувачів освіти, визначаються 

чинники впливу на отриманий результат, приймаються рішення щодо їх 

коригування. Ефективність застосованих заходів регулярно оцінюється на всіх 

рівнях управління освітніми процесами.  

Адміністрація закладу освіти здійснює моніторинги шляхом: проведення 

вхідного контролю знань здобувачів освіти 5-11-х класів (діагностичні контрольні 

роботи) на початку навчального року з предметів інваріантної складової 

навчального плану: українська мова, математика за питаннями з відкритою 

формою відповіді, інші предмети, вхідне тестування; адміністративні контрольні 

роботи за підсумками освітньої діяльності у семестрах, навчальному році; 

моніторинги (тестування ) з предметів, які викладають вчителі, що атестуються.  

Відповідно  з планом роботи закладу освіти на 2021-2022 навчальний рік та 

планом внутрішньошкільного контролю за рівнем освітнього процесу у 2021-2022 

навчальному році проведено вивчення рівня навчальних досягнень учнів, стану 

викладання та якості знань з українськаї мови та літератури, математики, хімії, 

природознавства, я досліджую світ, англійської мови. Результати контролю 

узагальнено в наказах, обговорено на засіданні педагогічної ради та методичних 

об’єднаннях. 

  



РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ:  
Назва предмету  

державного 

компоненту 

К-ть  

учнів  

на  

кінець   

року 

Рівень навчальних досягнень учнів Якість 

знань, 

% 

Сер. 

бал  

за І  

сем. 

Сер. 

бал за  

рік 

Роз- 

біжість Високий  

рівень 

 

Достатній  

рівень 

Середній  

рівень 

Початковий 

рівень 

 
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %     

Українська мова(5-11) 359 66 18,4 159 44,3 128 35,7 6 1,7 62,7 6,9 7,3 +0,4 

Українська літ-ра(5-11) 359 105 29,2 130 36,2 117 32,6 7 1,9 65,5 7,5 7,8 +0,3 

Зарубіжна літ-ра (5-11 359 114 31,8 140 39 99 27,6 6 1,7 70,8 7,9 8,0 +0,1 

Англійська мова (5-11) 359 99 27,6 132 36,8 119 33,1 9 2,5 64,3 7,4 7,7 +0,3 

Математика (5-6,10,11) 204 51 25 83 40,7 65 31,9 5 205 65,7 6,9 5,5 -1,4 

Алгебра(7-9 кл.) 155 28 18 49 31,6 78 50,3 0 - 49,7 6,4 6,9 +0,5 

Геометрія (7-9 кл.) 155 27 17,4 61 39,4 66 42,6 1 0,6 56,8 6,7 6,8 +0,1 

Фізика (7-11) 234 42 17,9 99 42,3 90 38,5 3 1,3 60,3 7,0 7,2 +0,2 

Інформатика 5-11 кл. 359 168 46,8 139 38,7 50 13,9 2 0,6 85,5 8,9 8,8 -0,1 

Історія України 5-9 кл. 359 97 27 147 40,9 107 29,8 8 2,2 68 7,3 8,0 +0,7 

Всесвітня історія 7-9 кл 195 50 25,6 77 39,5 67 34,5 1 0,5 65,1 7,2 7,6 +0,4 

Історія:Україна і світ 

10-11кл 

79 22 27,8 29 36,7 21 
26,6 

7 8,9 64,6 7,3 7,6 +0,3 

Правознавство (9 кл.) 42 9 21,4 19 45,2 14 33,3 0 - 66,6 6,3 6,9 +0,6 

Біологія (6-11 кл.) 286 104 36,4 120 60 65 21 2 0,7 78,3 8,0 8,2 +0,2 

Географія (6-11 кл.) 286 65 22,7 130 44,5 87 30,4 5 1,7 68,1 7,3 8,2 +0,9 

Хімія (7-11) 234 41 17,5 88 37,6 100 42,7 5 2,1 55,1 6,4 6,6 +0,2 

Фізична культура 5-11 327 273 83,5 46 14,1 7 2,1 1 0,3 97,6 10,2 10,4 +0,2 

Мистецтво (8-11 кл.) 179 90 50,3 73 40,8 15 8,4 1 0,5 91,1 8,9 9,0 +01 

Технології (5-9,кл) 280 199 71,1 79 28,2 2 0,7 0 - 99,3 9,7 9,9 +0,2 

Громадянська освіта 

10 кл. 

40 13 32,5 15 37,5 11 27,5 1 2,5 70 7,9 7,9 0 

 

В 2021-2022 н.р. 42 учні 9-х класів закінчили здобуття базової загальної 

середньої освіти, з них 3 учні отримали свідоцтво з відзнакою та 39 учнів 

звичайного зразка. 39 учнів 11-х класів завершили здобуття повної загальної 

середньої освіти, з них 4 учні отримали свідоцтво про з відзнакою та нагороджені 

золотими медалями за високі досягнення у навчанні, 35 учнів отримали свідоцтво 

звичайного зразка. 

Здобувачі знань та педагогічні працівники діють на засадах академічної 

доброчесності. Організовано Тижні доброчесності.  

Головне завдання вчителя – забезпечити рівень навчальних досягнень і 

розвитку компетентностей на рівні Державних стандартів, безумовне виконання 

навчальних програм та планів. Основними умовами успішного досягнення базової 

компетентності учнями школи ми вважаємо:  

- Підвищення ефективності уроку як основної можливості діалогу учня та 

вчителя; розвиток системи позаурочних форм освітньої діяльності, 

зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер 

засвоєння змісту освіти; 

-  Ріст професійної майстерності педагогічних кадрів; орієнтацію педагогів 

на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії;  



- Забезпечення принципів відкритості й комфортності освіти в усіх її 

аспектах; комплексний супровід педагогами освітнього та професійного 

вибору школярів. 

- Робота педагогічного колективу буде спрямована на забезпечення 

виконання навчальних програм і вимог Державних стандартів освіти. 

Заклад на якісному рівні задовольняє запити учасників освітнього 

процесу, втілює Концепцію нової української школи. 

Якісний показник визначається за відсотком учнів, які мають достатній та 

високий (7-12 балів) рівень знань. 

Середній бал навчальних досягнень учнів  становить 8,2 б. для порівняння 

у І-семестрі становив 8 балів це на +0,2 бали більший. 

На високому рівні навчається 52 учні (14,5%),  

на достатньому – 120 учнів (33,4%),  

на середньому – 160 учнів (44,6%),  

на початковому рівні – 27 учні (7,5 %).  

Якість знань становить 48%. 

Діаграма якість знань 

Головний колегіальний орган – педагогічна рада – працювала впродовж 

навчального року над питанням забезпечення внутрішньої системи якості освіти. 

На засіданнях педради розглядалися питання розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, вдосконалення, ефективної діяльності закладу освіти, 

а саме: 

1. Про підсумки роботи в 2020-2021 н.р. та основні завдання педагогічного 

колективу на 2021-2022 н.р. 
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5-А 29 8 27,6 14 48,3 7 24,1 - - 75,9 9,4 9,8 +0,4 

5-Б 22 4 18,2 8 36,4 10 45,4 - - 55 8,9 8,9 0 

5-В 21 - - 7 33,3 10 47,7 4 19 33,3 8,3 8,3 0 

6-А 26 5 19,2 9 34,6 11 42,4 1 3,8 53,8 8,8 8,8 0 

6-Б 27 7 26 5 18,5 10 37 5 18,5 44,4 8,0 8,4 +0,4 

7-А 27 6 22,4 10 37 10 37 1 3,7 59,3 8,6 8,7 +0,1 

7-Б 28 2 7,1 9 32,2 14 50 3 10,7 39,3 7,8 8,1 +0,3 

8-А 30 - - 7 23,3 23 76,7 - - 23,3 7,2 7,1 +0,1 

8-Б 28 4 14,3 11 39,3 13 46,4 - - 53,6 7,9 8,4 +0,5 

9-А 15 - - - - 9 60 6 40 - 5,6 5,7 +0,1 

9-Б 27 3 11,1 14 51,9 10 37 - - 63 8,3 8,6 +0,3 

10-А 19 5 26,3 6 31,6 6 31,6 2 10,5 57,9 8,2 8,3 +0,1 

10-Б 21 4 19 7 33,3 8 38 2 9,5 52,4 8,4 8,4 0 

11-А 19 3 15,8 7 36,8 9 47,4 - - 52,6 8,2 8,4 +0,2 

11-Б 20 1 5 6 30 10 50 3 15 35 7,2 7,8 +0,6 

Всього 359 52 14,5 120 33,4 160 44,6 27 7,5 48 8 8,2 +0,2 



2. Про затвердження річного плану роботи школи на 2021-2022 н.р. 

3. Про затвердження єдиного орфографічного режиму. 

4. Про оцінювання курсів за вибором, факультативів. 

5. Про оцінювання учнів 3-4-х класів. 

6. Про організацію індивідуального навчання на 2021-2022 н.р. 

7. Про організацію інклюзивного навчання на 2021-2022 н.р. 

8. Про затвердження структури навчального року, моделі навчання, розкладу 

дзвінків, входів та виходів до навчального закладу та графіку харчування учнів у 

шкільній їдальні в період карантину у зв’язку із з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

9. Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики. 

10. Про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів. 

11. Про доплату за завідування кабінетами. 

12. Про затвердження режиму груп продовженого дня 

13. Про затвердження тарифікації на 2021-2022 н.р. 

14. Про затвердження внутрішнього розпорядку закладу на 2021-2022 н.р. 

15. Про вибір ведення класних журналів. 

16. Про затвердження програми «Основи християнської етики»(1-11-ті класи) 

рекомендовану Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-10027 від 16 

липня 2015 року)  

17. Затвердження положення про дистанційне навчання. 

18. Про переведення учня 11-Б класу Кириляка Романа на сімейну (домашню) 

форму здобуття освіти. 

19. Про вибір та затвердження претендента на іменну стипендію. 

20. Про ознайомлення педагогічних працівників з нормативною базою наказ МЗУ 

від 04.10.2021р. та Закону України про захист від інфекційних хвороб від 

02.06.2021р № 1513-ІХ. 

21. Ключові компоненти компетентності вчителя 

22. Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу. 

23. Сучасні методи формування інформаційної компетентності вчителя 

мистецтва. 

24. Формування ключових компетентностей на уроках математики. 

25. Формування предметних компетентностей на уроках історії. 

26. Про затвердження освітньої програми та режиму роботи закладу на ІІ семестр 

2021-2022 н.р. 

27. Про підсумки роботи з охорони праці в 2021 році. 

28. Про проходження курсів педагогічними працівниками у 2021 році. 

29. Про результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників у інших 

суб’єктів освітньої діяльності в 2021 році. 

30. Про затвердження річного плану про підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на 2022 рік. 

31. Про затвердження моделі навчання на ІІ семестр 2021-2022 н.р. 

32. Про підсумки методичної роботи за І семестр 2021-2022 н.р. 

33. Стан викладання української мови та літератури. 

34. Стан викладання математики. 

35. Про затвердження Інструкції з діловодства Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

ім. Юрія Федьковича на 2022 рік. 



36. Про якість знань і навчальних досягнень учнів 5-11 класів за I семестр 2021-

2022 н.р. 

37. Про підтвердження претендентів 11 класу на нагородження Золотою 

(Срібною) медаллю та визначення претендентів на отримання свідоцтва з 

відзнакою (9 клас) за підсумками I семестру. 

38. Про виконання індивідуального навчального плану в І семестрі 2021-2022 н.р.  

учня 11-Б класу сімейної форми навчання Кириляка Романа. 

39. Про підсумки виховної роботи за І семестр та завдання на ІІ семестр 2021-2022 

н.р. 

40. Про відвідування навчальних занять здобувачами освіти у І семестрі 2021-

2022 н.р. 

41. Про харчування учнів закладу в І семестрі 2021-2022 н.р. 

42. Про стан профілактики правопорушень, безоглядності і злочинності в І 

семестрі 2021-2022 н.р. 

43. Про вибір підручників для учнів 9-х класів  

44. Про організацію індивідуальної форми навчання для учня 4-В класу Демка 

Дениса Макаровича. 

45. Про організацію інклюзії для учня 7-Б класу Горюка Богдана Георгійовича. 

46. Про стан викладання хімії 7-11 класів 

47. Про стан викладання природознавства 5 класів 

48. Про стан викладання предмета «Я досліджую світ» 1-4 класи 

49. Про дозвіл учням інклюзивної форми навчання відвідувати корекційно-

розвиткові заняття з предметів варіативної складової. 

50. Про вибір та затвердження претендентів на іменну стипендію. 

51. Про вибір підручників для учнів 5-х класів НУШ. 

52. Про переведення учениці 11-Б класу Чорней Віри на сімейну форму здобуття 

освіти. 

53. Про вибір третього предмету для проведення державної підсумкової атестації 

для учнів 9-х класів в 2021-2022 н.р. 

54. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному 

році, та завдання на 2021-2022 н.р. 

55. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

інших суб’єктів освітньої діяльності в 2022 році. 

56. Про зміну структури навчального 2021-2022 н.р. 

57. Про завершення 2020-2021 н.р.  

58. Про вибір та затвердження модельних навчальних програм для 5-х класів 

НУШ. 

59. Про нагородження учнів Похвальними листами 5-8,10 класів. 

60. Про переведення учнів 1-10-х класів на наступний рік навчання. 

61. Про визнання претендентів на отримання Свідоцтва з відзнакою (9-ті класи) 

Про підсумки річного оцінювання учнів 11-Б класу сімейної форми навчання. 

62. Про випуск учнів 11-х класів 

63. Про нагородження учнів 11-х класів Похвальною грамотою «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів» 

64. Про випуск учнів 11-х класів, які навчаються за сімейною формою здобуття 

освіти. 

65. Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю. 



66. Порівняльний аналіз рівня навчальних досягнень учнів 5-11-х класів за 2021-

2022 н.р., та шляхи підвищення успішності навчання здобувачів освіти. 

67. Про підсумок дистанційного навчання у 2021-2022 н.р. 

68. Про підсумки методичної роботи у 2021-2022 н.р. 

69. Про стан виховної роботи за 2021-2022 н.р. 

70. Про стан відвідування учнів за 2021-2022 н.р.  

71. Про затвердження попередньої тарифікації на 2022-2023 н.р. 

87% батьків і здобувачів знань позитивно оцінюють рівень якості освіти. 

Освіта це не лише оцінки. Це і створене освітнє середовище, і оцінювання учнів 

на основі чітких критеріїв, педагогічна діяльність працівників, управлінські 

процеси. 

Педагогічний колектив втілює Концепцію нової української школи. З 2018 

по 2022 триває впровадження НУШ. Створено відповідне освітнє середовище в 1-

4 класах НУШ.  Придбано дидактичні матеріали, парти, ноутбуки, принтера, 

телевізори. Вчителі, які працюють в 1-4 класах, та адміністрація закладу  пройшли 

відповідну професійну підготовку. Питання щодо результатів роботи початкової 

школи за новими освітніми стандартами розглядалося на нарадах при директору, 

засіданнях педагогічної ради Впроваджується формувальне оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів знань.  

Проведена підготовка вчителів до викладання за новим Державним 

стандартом базової середньої освіти в 5 класі, обрано модельні програми, 

замовлено підручники. 

Впродовж навчального року педагогічний колектив працював над 

створенням єдиного інформаційно-освітнього простору, що дозволяє організувати 

ефективне дистанційне навчання, застосовувати в освітньому процесі нові ІКТ, 

здійснювати збір та обробку даних. В цей період вчителями і учнями зроблено 

значний крок вперед щодо дистанційної взаємодії через протиепідемічні 

обмеження. В умовах воєнного часу дистанційне та змішане навчання стало 

найбільш безпечним способом організації навчання.  Педагогічний колектив 

спрямував зусилля на ефективне дистанційне навчання, підготувався технічно і 

методично, проведено роботу з батьками та здобувачами знань.  

В період з 24 лютого до закінчення навчального 2021-2022 року в закладі 

освіти було організовано навчання з використанням технологій дистанційного 

навчання. Було вжито інформаційні заходи: інформація була направлена на 

вайбер батькам здобувачів знань, розміщена на сайті закладу освіти. Із 

здобувачами освіти проведено підготовчу роботу. Ознайомлено з вимогами і 

відповідальністю батьків, учнів та вчителів. Вчителі були переведені на 

дистанційну роботу, проводили уроки з дому.  Всі працівники закладу були 

забезпечені ноутбуками, персональними комп’ютерами та принтерами. Виїхали за 

кордон 26 здобувачів освіти з початком воєнних дій в Україні. В заклад освіти 

тимчасово зараховано 85 учнів з числа тимчасово переміщених осіб, на кінець 

2021-2022 н.р. 81 учень відраховані із закладу, 4 учнів залишилися.  

Здійснювалось дистанційне навчання відповідно розкладу уроків, 

затвердженого 01.09.2021 р. з урахуванням синхронного та асинхронного режимів 

взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання. 70%  взаємодії здійснювали в 

синхронному режимі, 30% асинхронному. Тривалість уроку тривала 35 хв. 

відповідно до затвердженого розкладу уроків та перерв. 



Використовувалась онлайн платформа для дистанційного навчання – Google 

Classroom. Здійснювали взаємодію вчителів та учнів у форматі відеозв’язку Googl 

Meet відповідно до затверджених посилань для  кожного класу. 

Всі здобувачі освіти зареєстровані в Classroom, де розміщувались домашні 

завдання, посилання на відео, тести. Виконання тестів із зворотним зв’язком 

організовано на платформі На урок. 

Педагогічні працівники адаптували календарно-тематичне планування до 

умов дистанційного навчання, забезпечували виконання освітніх програм.  

Учні 5, 10,11 класів виходили на зв'язок відповідно розкладу 100%, учні 6 

класу – 75%,  7 класу – 80%, учні 9 класу 75%. 

Відвідані онлайн уроки адміністрацією закладу  показали, що більшість 

вчителів застосовувала групові та індивідуальні форми роботи на уроці, уміло 

тримали увагу впродовж уроків у синхронному режимі, дотримувалась тривалості 

уроків. Вчителі-предметники дотримуватись вимог до організації роботи з 

технічними засобами навчання, визначеними  у наказі МОЗУ від 25.09.2020  № 

2205 (зареєстрованому в Міністерстві юстиції України10 листопада 2020 р. за № 

1111/35394) «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти». При використанні технічних засобів навчання під 

час проведення навчальних занять чергували види навчальної діяльності. 

Врахували, що безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж 

навчального заняття повинна бути: для учнів 1 класів - не більше 10 хвилин; для 

учнів 2-4 класів - не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів - не більше 20 хвилин; 

для учнів 8-9 класів - 20-25 хвилин; для учнів 10-11класів на 1-й годині занять до 

30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях 

для учнів 10-11 класів - не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті 

та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті. Після занять із 

застосуванням ТЗН проводили вправи з рухової активності та вправи гімнастики 

для очей. Використовували комплекси відповідних вправ додатку 3 до  

Санітарного регламенту. Врахували, що під час дистанційного навчання зміст 

освіти й кількість годин для його опанування не скорочується, а реалізується в 

синхронному та асинхронному режимах (з урахуванням необхідності запобігання 

погіршенню здоров’я учнів і вчителів, а також технічних можливостей для 

синхронної взаємодії). Особливої уваги надавали організації дистанційного 

навчання для осіб з особливими освітніми потребами (їм надавали  підтримку 

асистенти вчителів), а також учням, які не мають доступу до інтернету або 

технічних засобів навчання (для них використовувалися доступні засоби 

комунікації). Забезпечували постійний супровід, регулярне відстеження 

результатів навчання учнів, а також надавалися їм (за потреби) підтримки в 

освітньому процесі. Під час зворотного зв’язку відзначають успіхи, щоб зберегти 

мотивацію, дають поради, хвалять, коли учень сам знаходить у себе помилки.  

Вчителі встановлюють рекомендовані дату і час початку роботи над 

завданням та терміни його виконання; вказують посилання на навчальні матеріали 

та інструкції; час на перевірку роботи. Важливу роль відіграє формувальне 

оцінювання, яке здійснюють вчителі-предметники. Підтримують пізнавальний 

інтерес учнів, позитивно їх мотивують.  

Переглядався обсяг домашніх завдань. Використовувались інтерактивні 

навчальні матеріали, які містять відео, текст, зображення, презентації, тести. 



Вчителями-предметниками розроблено завдання для підсумкового семестрового 

та річного оцінювання в дистанційному форматі. Визначити єдині підходи до 

оцінювання різних видів робіт в синхронному режимі. Надано інформацію про 

критерії оцінювання здобувачам освіти та їх батькам. Організовано повторення 

вивченого матеріалу з кожного предмету інваріантної складової навчального 

плану, передбачено суттєве збільшення годин для узагальнення та закріплення 

вивченого в ІІ семестрі 2021-22 н.р. Здійснено облік навчальних досягнень учнів 

та відвідування у період дистанційного навчання в класних журналах. 

3. Педагогічна діяльність. У закладі визначена чітка структура методичної 

роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів:  

- методична рада, яка є координатором методичної роботи в школі;  

- педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання, конкретні 

форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань 

діяльності школи;  

- шкільні методичні об’єднання; творчі групи вчителів-предметників із 

певних проблем. 

Відповідно до наказу в закладі створено 12 методичних об’єднань учителів:  

1) української мови і літератури та зарубіжної літератури (керівниця 

Кузьменюк О.М.);  

2) англійської мови (керівниця Гаврилюк О.С.); 

3) математики, інформатики (керівниця Ямбор Н.В.);  

4) історї,правознавства, географії, (керівниця Пилипюк О.Ю);; 

5) хімії, біології та основ здоров`я (керівницяСамборська Д.М.) 

6) фізичного виховання та захисту України (керівник Іванюк Д.М.);  

7) трудового навчання, мистецтва та музики (керівниця Кіцул Л.Г.); 

8) початкових класів (керівниця Луканюк О.С); 

9) асистентів вчителів (керівниця Мельник А.Д.); 

10) школа молодого вчителя (керівниця Петрищу Є.В.); 

11) психолого – педагогічного семінару (керівниця Швейка О.М.) 

12) методичне об’єднання класних керівників (керівниця Сергій Я.І). 

Всього у 2021-2022 навчальному році проатестовано 12 педагогічних 

працівників, з них 8 -  атестаційною комісією ІІ рівня. 

За результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню «учитель-методист»: 

    - вчителька початкових класів – Чорней Катерина Лукашівна; 

    - вчителька початкових класів – Петрищук Євдокія Власіївна; 

    - вчителька англійської мови – Гаврилюк Оксана Савеліївна. 

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» : 

- вчительці початкових класів – Тарновецькій Роксолані Василівні.                                    

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» : 

- вчительці географії – Гайдук Наталії Михайлівні; 

- вчительці англійської мови  – Гожді Таїсії Ярославівні; 

- виховательці групи подовженого дня  – Тонієвич Ніні Іванівні. 

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»: 

- вчителю інформатики – Ізбінському Олександру Дмитровичу; 

- вчительці української мови та літератури  - Шпинтюк Руслані Георгіївні. 



  Встановлено 12 тарифного  розряд: 

- асистентці вчителя  - Майстрюк Ользі Василівні - 

Присвоєно педагогічне звання «старший учитель»: 

- вчительці історії  - Сичовій Оксані Юріївні; 

- вчительці математики – Федик Наталії Миколаївні. 

Щорічно педагоги нашого закладу беруть участь у Всеукраїнському 

педагогічному конкурсі «Учитель року», де займають займають призові місця. 

Так у 2022 році, у обласному етапі достойно представили наш заклад вчителі 

інформатики Ізбінський О.Д. та Огданський С.В. в номінації «Інформатика», 

здобувши два ІІІ місця.  

У 2021-2022 н.р. учні закладу брали участь у II етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 15 навчальних предметів (65 учнів) і 2 конкурсів (10 

учнів), та зайняли призові місця: 

                     Конкурс імені  Т.Шевченка 

Татарин Олександра ( 5-В кл.) - ІІ місце  

Панасенко Віолетта (8-Б кл.) – ІІ місце 

                     Конкурс імені П. Яцика 

Гожда Роман (3-Б кл.) – І місце; 

Гаврилюк Софія (3-А кл.) - ІІ місце; 

Пріц Андрій (4-Б кл.) - І місце; 

Романюк Злата (5-А кл.)- І місце; 

Кирюк Анна(6-Б кл.) - ІІ місце; 

Ратушняк Юлія (6-Б кл.) - ІІІ місце; 

Гаврилюк Ірина(11-Б кл.) – ІІ місце. 

                       Англійська мова 

Стрільчук Сергій (8-Б кл.) – ІІ місце; 

Пилипюк Лідія (8-Б кл.) - ІІІ місце; 

Мельничук Анастасія (10-Б кл.) – ІІІ місце; 

Костинюк Максим (11-А кл.) - ІІ місце; 

Стефанюк Денис (11-А кл.) – ІІ місце. 

                        Математика 

Стасінчук Давид (7-Бкл.) - ІІІ місце. 

                       Трудове навчання 

Чорней Владислава(8-Акл.) – ІІІ місце; 

Іванюк Максим(8-Б кл.) - ІІ місце; 

Мегедин Аліна(11-Б кл.) - І місце. 

                    Зарубіжна література 

Паушак Ангеліна(8-Б кл.) - ІІ місце; 

СамашкоВалерія (10-А кл.) - ІІ місце. 

Хімія 

Айвазовська Романа (7-А кл.) – І місце; 

Долінська Анна (11-Б кл.) – ІІ місце. 

Географія 

Гайдук Христина (8-Б кл.) – І місце. 

Інформатика 

Андрицуляк Олекса (10-Б кл.) – ІІІ місце. 



       У порівнянні з минулим навчальним роком кількість призерів збільшена. 

Результати II етапу олімпіад засвідчили, що на виконання зауважень минулого 

навчального року покращилась результативність підготовки учнів до II етапу з 

таких предметів як укр. мова та літ., англ. мова, хімія, трудове навчання, ІКТ.  

Стабільно щороку перемагають учні із зарубіжної літератури (учителі 

Клим Г.Г., Татарин Л.М.), історії (учителька Сичова О.Ю), української мови 

(Шпинтюк Р.Г.,Артемчук Г.І.,Кузьменюк О.М., Підопригора О.В.). 

Для участі в III етапі(обласному) було визначено 18 учнів закладу це: 

- учениця 11-А кл. Сичова Юлія  - зарубіжна література (Татарин Л.М.), 

конкурс імені Т.Шевченка (Підопригора О.В.) 

- учень 11-А кл. Дарій Іван – ІКТ, інформатика (Ізбінський О.Д.)  

- учениця 11-Б кл. Мегедин Аліна - трудове навчання (Кіцул Л.Г.)  

- учениця 10-Б кл. Шпинтюк Ілона - укр.мова та література,конкурс 

 ім. П.Яцика (Шпинтюк Р.Г.) 

- учениця 9-Б кл. Слободян Уляна - українська мова та література ( 

Підопригора О.В.), зарубіжна література ( Клим Г.Г.) конкурс ім. Т.Шевченка 

(Шпинтюк Р.Г.) 

- учениця 8-Б кл. Різниченко Іванна - конкурс П.Яцика (Підопригора О.В.) 

- учень 4-Б кл. Пріц Андрій - конкурс ім. П.Яцика (Петрищук Є.В.) 

- учень 3-Б кл. Гожда Роман - конкурс П.Яцика (Чорней К.Л.) 

- учениця 5-А кл. Романюк Злата – конкурс П.Яцика (Кузьменюк О.М.) 

- учениця 8-Б кл. Гайдук Христина – географія (Тороус Н.В.) 

- учениця 7-А кл. Романюк Катерина – хімія (Самборська Д.М.) 

з них отримали призові місця: Сичова Юлія – ІІІ місце (зарубіжна література), 

Слободян Уляна – ІІІ місце (зарубіжна література) та ІІ місце (історія), Пріц 

Андрій – ІІІ місце (конкурс імені Петра Яцика), Шпинтюк Ілона – І місце 

(конкурс П.Яцика, та представляла заклад у ІV (Всеукраїнському) етапі), Дарій 

Іван – ІІІ місце (інтернет-олімпіада з інформаційних технологій, ІІІ місце – 

Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій). 

Також, учні брали участь у конкурсах: 

- Айвазовська Романа зайняла ІІ місце в обласному конкурсі «Байт» 

номінація «Paint»; 

- Дарій Іван здобув ІІ місце у обласному конкурсі «Користувачі ПК» 

номінація «Програмування»; 

- Дарій Іван є переможцем ІІ етапу захисту науково-дослідницьких робіт 

БМАН (І місце). 

Достойно представивши свої знання та уміння учні закладу у 2022 році 

отримали грошову премію Вижницької міської ради «Надія України», а саме: 

- Дарій Іван – 2800 грн. (3 конкурси) 

- Слободян Уляна – 1300 грн. (2 олімпіади) 

- Сичова Юлія – 500 грн. (1 олімпіада) 

- Шпинтюк Ілона – 1300 грн. (2 конкурси) 

- Айвазовська Романа – 800 грн. (1 конкурс) 

- Пріц Андрій – 500 грн. (1 конкурс) 

У 2021-2022 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації при 

Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 60 

педагогічних працівники та 2 викладачів в ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Вчителі, які 



будуть викладати з 01.09.2022 в 5 класах пройшли курси НУШ, а кафедра 

вчителів англійської мови пройшли курси НУШ за Британською програмою. 

Педагоги систематично проходять експрес-курси, вебінари, науково-

практичні семінари, конференції, тренінги, онлайн курси, на різних платформах 

(На урок, PROMETHEUS, ED ERA, Дія, Всеосвіта тощо). 

4. Управлінські процеси.  

Управління закладом здійснюється згідно до Стратегії розвитку закладу 

освіти, внутрішньою системою забезпечення якості освіти, річним планом 

роботи, планом внутрішкільного контролю та колективним договором на 2021-

2026 рр.   

Адміністрація закладу керується всіма нормативно-правовими 

документами, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального 

закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися 

матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління 

освіти, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, інших закладів 

освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно 

використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими - 

документами і навіть їх проектами. 

У 2021-2022 н.р. було проведено щомісячно 11 нарад при директорці, на 

яких адміністрація закладу систематично звітувала про напрямки роботи, 

проблемні питання та їх вирішення. Щопонеділка проводились оперативні 

наради з педагогічними кадрами де повідомляється щотижневий план роботи 

на тиждень згідно річного плану (який висвітлюється в методичному кабінеті 

на стенді), інформується про нагальні потреби. 

Для педагогів у методичний кабінет за сприяння профспілкового 

кабінету придбано кавомат на суму 10500 грн., кулер для води. 

У закладі створено умови для роботи і навчання,  відремонтовано 

навчальні кабінети ( з них оплачуються 8 навчальних кабінетів: фізики, хімії, 

інформатики, математики, зарубіжної літератури, біології, англійської мови та 

Захисту України), забезпечено школу новим сучасним обладнанням. Кожен рік 

проводяться капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-

епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм 

і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції 

електромережі. 

Заклад забезпечений меблями на 100%.  Кабінети і класні кімнати   

відповідають типовим перелікам та вимогам навчальних програм. У  школі  є 

їдальня,  бібліотека  з  читальним залом, 2 спортивних зали, спортивний та 

волейбольний майданчики, стадіон. 

Активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я та 

пришкільна територія завжди прибрані, доглянуті. Для підтримування 

санітарних умов у школі постійно використовуються миючі засоби. Огорожа 

пофарбована, бордюри побілені. Постійно обслуговуючим персоналом 

проводиться скошування трави, винесення і періодичне вивезення сміття з 

території закладу. 

5. Матеріально – технічне забезпечення 



Згідно Стратегії розвитку закладу на 2021-2026 рр., дотримуючись 

шляхів реалізації, за сприяння засновника, у 2021-2022 року було виконано дані 

заходи (1245600 грн.): 

- в цілях безпеки встановлено 7 камер зовнішнього відеоспостереження; 

- зроблено капітальний ремонт харчоблоку та придбано кухонний інвентар 

(марміти, холодильник, бойлер, стелажі, столи) на суму 580 000 грн. 

- заміна даху та перекриття над спортивною залою 120 000 грн.; 

- встановлення пластикових вікон та дверей на суму 200 000 грн.;  

- для інклюзивних класів придбано 2 ноутбуки, вартістю 32 000 грн 

- парту трансформ ер для учні 1 класу з порушенням опорно-рухового апарату 

– 18 000 грн. 

- капітальний ремонт сховища у закладі, встановлення дверей та другого входу 

– вартістю 168 600 грн.; 

- водовідведення води від сховища та встановлення навісу над входом до 

сховища – 66 000 грн. 

- заміна водяного насоса – 56 000 грн. 

- встановлено тривожну кнопку виклику - 5 000 грн. 

Впродовж січня-травня 2021-2022 н.р. було проведено самооцінювання 

якості освіти за напрямом «Освітнє середовище закладу освіти».   

 Під час спостереження за освітнім середовищем з’ясовано, що у цілому в 

закладу створено безпечні умови навчання та праці (це підтверджено відповідями 

респондентів, зокрема 82,2% педпрацівників задоволені або переважно задоволені 

освітнім середовищем та умовами праці у школі; 51,7% учнів стверджують, що їм 

в основному безпечно та психологічно комфортно у закладі). 
Приміщення закладу чисті, охайні та недоступні для сторонніх осіб (66% 

батьків здобувачів освіти задоволені облаштуванням території, чистотою 

навчальних кабінетів, їдальні, туалетних кімнат; також 66% опитаних - задоволені 

чистотою приміщень); у приміщені закладу дотримується температурний режим. 

Приміщення їдальні, столи, лавки, місця для видачі готових страв чисті, їх 

регулярно миють з використанням дезінфекційних розчинів; організація 

харчування у школі сприяє формуванню культури здорового харчування в учнів, 

48,9% батьків здобувачів освіти та 50% педагогів переважно задоволені якістю 

харчування; у закладі дотримується питний режим (у більшості навчальних 

кабінетів наявна бутильована вода), у приміщенні їдальні питні фонтанчики. У 

приміщенні харчоблоку зроблено капітальний ремонт. 
Проте на території закладу для учнів початкових класів відсутній ігровий 

майданчик. Наявні всі необхідні для реалізації освітньої програми навчальні 

кабінети та приміщення; у кабінетах підвищеного ризику оприлюднено правила 

поведінки під час навчальних занять. Для реалізації освітнього процесу достатньо 

навчально-методичного та технічного забезпечення, хоча у кабінетах хімії, 

фізики, географії, біології більшість обладнання та навчально-методичних 

матеріалів застаріла та потребує оновлення. 
За наслідками вивчення документації, результатів опитування учасників 

освітнього процесу та фактів, встановлених під час спостереження за освітнім 

середовищем було виявлено, що з учнями та працівниками закладу відповідальні 

особи проводять інструктажі щодо алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій; у школі практичним психологом, соціальним педагогом та класними 



керівниками реалізуються заходи із запобігання проявам дискримінації. Педагоги 

ознайомлені з нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак 

булінгу, іншого насильства та запобігання йому; розроблено та оприлюднено 

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу. 

Педагогічні працівники, адміністрація школи здійснюють заходи щодо 

запобігання порушення правил поведінки. Інформація про правила поведінки для 

здобувачів освіти, План заходів із запобігання та протидії булінгу оприлюднені на 

сайті закладу. 

 Для 1-2 класів правила поведінки розроблені у кожному класі окремо та 

розміщені на рівні зорового доступу дітей у класних приміщеннях. В коридорах 

та вестибюлі є достатня кількість інформаційних стендів, що висвітлюють 

Правила поведінки для учнів, інформацію щодо булінгу, номери телефонів 

екстрених служб, телефони довіри, інформація щодо академічної доброчесності, 

«Стоп булінг!» тощо; у школі проводять роботу щодо адаптації та інтеграції учнів 

до освітнього процесу (64,6% батьків вважають, що в дітей ніколи не виникали 

проблеми з адаптацією в школі). 
Для учнів з особливими освітніми потребами інклюзивного класу з 

порушеннями опорно-рухового апарату встановлено окремі спеціальні парти, 

придбано ноутбуки та принтери для створення друкованої продукції для занять з 

корекції розвитку. На комп'ютерах у кабінетах інформатики встановлено 

програми-фільтри, що унеможливлюють доступ до сайтів небажаного змісту. 
Психолог закладу щорічно здійснює діагностування учнів 1,5 та 10 класів 

на предмет адаптації до освітнього процесу. Питання адаптації впродовж І 

семестру розглядали на засіданнях педагогічної ради. Впродовж 2021-2022 н.р. 

практичним психологом школи було реалізовано ряд діагностик щодо визначення 

рівня професійного вигорання педагогів. 
Аналіз відповідей батьків учнів дає підстави стверджувати, що діти 

здебільшого охоче йдуть до школи (60,4%); розклад занять в основному 

задовольняє здобувачів освіти (60%); більшість учнів відвідує шкільну бібліотеку 

для отримання необхідних підручників та художньої літератури(46,7%), у той же 

час не має учнів, які взагалі не відвідують бібліотеку. 
Основними завданнями на новий 2022-2023 навчальний рік 

визначити: 

1. Провести об’єктове тренування за сигналом «Повітряна тривога»: 

- визначити чіткий маршрут евакуації в укриття кожного здобувача освіти; 

- розмістити вказівні знаки і напрямки руху до укриття; 

закріпити за класними колективами і кожним учнем зокрема його місце в 

укритті; 

- провести інструктажі щодо дій під час сигналу «Повітряна тривога», 

інструкцію з пожежної безпеки в укритті, інструктаж щодо поведінки в 

захисній споруді; 

2. Впровадження НУШ у середній школі – 5 клас. 

3. Забезпечити  систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти 

1,5,10-х класів до освітнього процесу. 

4. Розробляти критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при 

використанні форм організації освітнього процесу та форм роботи з учнями: 

дистанційного, змішаного навчання; 



5. Забезпечення постійного зворотного зв’язку учнів у процесі оцінювання. 

6. Впровадження формувального оцінювання в 5 класах 

7. Педагогічним працівникам забезпечити реалізацію внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти шляхом виконання навчальних програм 

відповідно Державних стандартів. 

8. Вчителям під час проведення навчальних занять здійснювати наскрізний 

процесс виховання, поєднувати виховний процес із формуванням ключових 

компетентностей та наскрізних умінь учнів, акцентувати увагу на повагу 

гідності, прав і свобод людини:  

- морально-етичне виховання; 

- повага до культурної багатоманітності; 

- визнання цінності демократії, справедливості, рівності та верховенства права; 

- розвиток громадянської свідомості та відповідальності; 

- розвиток навичок критичного мислення; 

- розвиток навичок співпраці та командної роботи;  

- формування здорового та екологічного способу життя. 

9. Організовувати виховну роботу в класних колективах відповідно Додатку 1 

до листа Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022 №9105-22 

«Інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу в закладах 

освіти у 2022/2023 навчальному році». 

10. З метою реалізації ефективного особистісно орієнтованого навчання 

здійснювати: 

- інформування учнів про очікувані результати навчання та перелік завдань під 

час вивчення кожної теми;  

- розроблення диференційованих завдань для роботи з учнями;  

- розроблення завдань, на які неможливо знайти готову відповідь у 

підручниках та інших інформаційних джерелах;  

- удосконалення критеріїв оцінювання, які мотивують учнів до самостійної 

роботи, висловлювання своєї аргументованої думки, власного бачення 

11. Педагогічним працівникам: 

- діяти на засадах  академічної доброчесності та власним прикладом 

демонструвати важливість дотримання норм академічної доброчесності у 

педагогічній діяльності (посилання на джерела, які використовуються в 

роботі, справедливе оцінювання навчальних досягнень учнів, підбір завдань, 

які відповідають віковим можливостям учнів); 

- інформувати учнів про необхідність дотримання академічної доброчесності: 

під час проведення навчальних занять, у позаурочних заходах, за допомогою 

наочної інформації (наголошувати на дотриманні таких якостей, як 

старанність, самостійність у навчанні, відповідальність за свої рішення, 

чесність здобуття оцінок); 

- інформувати батьків про необхідність дотримання академічної доброчесності 

особливо в умовах дистанційного навчання (придбання дітям збірників 

готових домашніх завдань, виконання за дітей домашніх завдань, практичних 

робіт). 

12. Продовжити роботу педагогічного колективу закладу над науково-

методичною проблемою (3 рік): «Впровадження освітніх інноваційниїх 

технологій як засіб підвищення ефективності навчально-виховного 



процесу», забезпечити відповідність професійних компетентностей вчителів 

Професійному стандарту вчителя. 

13. Вдосконалювати професійні компетентності для роботи в умовах 

дистанційного та змішаного навчання; 

14. Вчителям із учасниками освітнього процесу – батьками та учнями – діяти на 

засадах педагогіки партнерства, заснованій на особистісно орієнтованому 

підході; 

15. Враховувати під час атестації та моніторингів педагогічної діяльності 

педагогічних працівників відповідність професійному стандарту вчителя. 

16. Разом із засновником забезпечити оновлення та зміцнення навчально-

матеріальної бази згідно Стратегії. 

- виділення коштів на оновлення комп’ютерної техніки для кабінету 

інформатики з технічними характеристиками, що відповідають потребам 

освітньої програми; встановлення контент-фільтрів, антивірусних програм на 

шкільні комп’ютери для безпечного доступу до мережі Інтернет; 

- заміна лінолеуму в інформативних кабінетах; 

- капітальний ремонт їдальні. 

- кількість учнів перевищує ліцензований обсяг школи (550 учнів, а навчається 

645);  
- недостатня кількість спортивного обладнання у спортивних залах, а наявне – 

застаріле; 
- фасад будівлі потребує капітального ремонту; 
- заміна електричного освітлення у спортивному залі; 
- заміна електропроводки у старому корпусі (три поверхи); 
- капітальний ремонт у трьох внутрішніх вбиральнях відповідно до санітарних 

вимог; 
- урізноманітнення асортименту страв примірного чотиритижневого меню 

зокрема за рецептурним збірником Є.Клопотенка;  
- облаштуванні ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами 

(на І поверсі відсутнє вільне приміщення); 
- облаштування майданчика для учнів 1-4 класів для занять фізичною культурою; 
- придбання внутрішніх камер відеоспостереження; 
- утеплення горища; 
- придбання принтерів, ламінаторів для 2,5-х класів; 

 
 

 

 


