
У 2016/2017 навчальному році діяльність педагогічного колективу   

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 м. Білгорода-Дністровського була 

спрямована на реалізацію завдань щодо забезпечення прав громадян на 

здобуття повної загальної середньої освіти та здійснювалась у відповідності з 

річним планом роботи. Робота школи була спрямована на виконання Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад», Державного стандарту базової і повної 

загальної освіти, Статуту школи, основних положень інших розпорядчих 

документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та 

науки України, департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації, управління освіти, молоді та спорту Білгород-Дністровської 

міської ради. 

Першочерговим завданням школи є здійснення навчально-виховного 

процесу, спрямоване на реалізацію науково-методичної проблеми  

«Інформативність як засіб системного підвищення якості навчально – 

виховного процесу»   

У навчальному закладі визначена українська мова навчання, вивчаються 

англійська, російська мови та французька (факультативно). 

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, 

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

додаткові години на поглиблене вивчення предметів, курсів за вибором, 

факультативів, індивідуальні та групові заняття, здійснено розподіл 

варіативної частини робочого навчального плану в частині впровадження в 

навчальний процес курсів за вибором,  робочим навчальним планом 

передбачено індивідуально-групові заняття в окремих класах, здійснено 

поділ класів на групи для вивчення предметів іноземна мова, інформатика, 

Захист Вітчизни, технології, української мови. 

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку 

педагогічних кадрів, матеріально-технічну базу навчального закладу, 

методичне та інформаційне забезпечення у закладі організована допрофільна 

підготовка учнів 5-9 класів: 13 факультативів, 6 гуртків.  

У 2016/2017 н.р. у ІІІ ступені  обрано універсальний профіль навчання 

(хоча всі попередні роки школа дотримувалася інформаційно-технологічного 

профілю), тому,  для покращення досягнень учнів було здійснено посилення  

за такими напрямками: спец курс з української літератури «Теорія 

літератури», факультативи: з математики «Підготовка до ЗНО»,  з географії 

«Глобальні проблеми світу».   

Учні 1-х класів навчаються на базі дошкільних навчального закладу № 7 

«Гномик».   
 

Методична робота 

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював 

над методичною проблемою: « . 

    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в 

одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи. 



    За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а 

й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначений цілі. Школа має 

альтернативу природничо-технологічного спрямування. Випускний 11 клас – 

клас універсального профілю. Разом із тим усвідомлення необхідності 

вільного володіння ІКТ усіма учасниками навчально-виховного процесу 

спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли 

розвитку цього напряму. 

    На реалізацію поставленої мети створено умови для навчання вчителів 

школи: вивчаються передові освітні технології, створено внутрішню базу 

інформаційних ресурсів, впроваджуються навчальні програми з ІКТ-

підтримкою. 

    У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 9 

комп’ютерів 2016 року. Усього в закладі 18 комп’ютерів, 13 комп’ютерів 

підключені до мережі Інтернет. Ще є 6 комп’ютерів, які будуть підключені з 

наступного навчального року, коли в школі буде два комп’ютерних класи. У 

школі три принтери, два ксерокси, один мультимедійний проектор. Право на 

користування технікою мають усі педагогічні працівники, під контролем 

особи, відповідальної за кабінет. Адміністрація закладу вільно володіє 

навичками з ІКТ. З метою оптимізації адміністративної роботи дирекцією 

застосовується спільна робота з документами, з метою створення єдиного 

інформаційного простору закладу розширена локальна мережа, 

впроваджується курси «Освіта» та «Мої знання», у наступному році з цими 

курсами будуть працювати не тільки вчителі, а також учні та батьки. 

        Директором школи особисто контролюється робота шкільного сайту. На 

сайті представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична 

робота, діяльність соціально-психологічної служби тощо, сторінка з історії 

школи, шкільне життя. Сайт оновлюється та розробляється педагогом-

організатором школи Буртенко І.О.   

    Згідно з річним планом роботи школи у 2016/2017 навчальному році 

педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: 

«Інформативність як засіб системного підвищення якості навчально- 

виховного процесу»  на останньому етапі,  досягли певних результатів, а саме  

вчителі школи відчули особистісну потребу та психологічну готовність для 

підвищення професійної компетентності та впровадження у навчально-

виховний процес інтерактивних технологій, на семінарах, педагогічних 

читаннях ознайомилися з  теоретичними засадами методичної проблеми, 

вивчали науково-теоретичні засади та досвід роботи вчителів школи, міста, 

області з впровадження даної технології.  

    В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка 

складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: 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 з певних 

проблем  навчально-виховного процесу.  



    На початку навчального року було видано наказ по школі від 31.08.2017   

№ 191 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 

2016/2017 навчальному році». 

   Протягом року у закладі проведено міські семінари: з біології «День води, 

землі, довкілля»( Дімова М.А., Данилюк М.І.) ???????? 

 З метою організації підвищення науково-методичного рівня вчителів 

проведено педагогічні читання з наступних тем: 

 самоосвіта в системі формування професійної компетентності педагогів; 

 формування психологічних якостей особистості. 

   

    З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи вчителів, 

класних керівників були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні 

заходи.  

    Важливе значення в методичній роботі мало вивчення та поширення 

перспективного педагогічного досвіду. Досвід роботи вчителя української 

мови та літератури Ліщенко Г.М. та вчителя історії Допірук О.Г. 

адміністрацією школи було вивчено протягом 2016 року, узагальнено  на МО 

вчителів гуманітарного профілю  запропоновано для поширення серед 

педагогічних працівників школи.  

    Постійно здійснювався супровід інноваційної діяльності, а саме: надання 

методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної 

діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична 

допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації 

навчальної літератури,  організаційно-методичний супровід створення 

авторських програм вчителями, оновлення електронних банків даних про 

здійснення інноваційної діяльності вчителями. Заслуговує досвід роботи 

вчителів, які системно впроваджують інформаційно-комунікаційних 

технології  

-  інтерактивні технології навчання - вчитель мистецтва Мілованова  О.В.; 

- інформаційно-комунікативні технології навчання - вчителі географії Гамар 

О.І. та Дімова М.А., вчителі англійської мови Грабіна Л.В. та Козаченко О.В. 

- технологія критичного мислення - вчитель зарубіжної літератури Голякова 

Н.І.; 

- технологія колективного способу  навчання - вчитель математики Шульц 

Т.І.; 

- технологія проблемного навчання -  вчитель біології  і хімії Данилюк М.І. та 

вчитель історії Лукієнко Л.С; 

- ігрові  технології навчання - вчителі початкових класів  Чабаненко А.С. та  

Малачли Є.Д.. 

    У 2016/2017 навчальному році з метою підвищення дидактичної 

компетентності педагогів як умови забезпечення якісної освіти, сприяння 

розвитку творчості освітян, пропаганди кращих здобутків, інноваційних 

пошуків, впровадження ефективного досвіду в освітньому просторі Одеської 

області  в грудні 2016 року–січні 2017 року педагогічні працівники школи 

брали участь у міському етапі виставки-презентації    педагогічних   ідей    та   



технологій.  Участь  у    виставці    взяли 4 педагогічні працівники школи –  

вчитель початкових класів Бурдух Н.Г., вчитель української мови та 

літератури Ліщенко Г.М., вчитель фізичного виховання Янакова М.С. та 

вчитель англійської мови Грабіна Л.В.   

    Велика увага приділяється  роботі щодо своєчасного  проходження 

вчителями курсів підвищення кваліфікації. З цією метою на початку 

навчального складається заявка на для проходження вчителями курсів з 

основного предмета  і вчителів, які працюють не за фахом або викладають 

декілька предметів.  У 2016/2017 навчальному році 8 педагогічних 

працівників  пройшли курси підвищення кваліфікації при ОІВВ:  

- вчитель початкових класів Малачли Є.Д.; 

- вчитель української мови та літератури Ліщенко Г.М.; 

- практичний психолог та вчитель інформатики у початковій школі 

Козаченко М.В.; 

- вчителі англійської мови Грабіна Л.В., Будянська Г.Є., Козаченко О.В.; 

- вчитель предмету «Захист Вітчизни» Коваль Ю.М.; 

- вчитель математики Черненко В.О.   

    У 2016/2017 навчальному році пройшли атестацію   вставити 

     Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів шляхом 

відвідування уроків, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, 

відвідування відкритих уроків та виховних заходів. Загалом атестація 

пройшла в діловій доброзичливій атмосфері.  

     Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є 

самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи 

учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх 

дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових 

технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і 

методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-

методичних семінарів і методичних об'єднань, різних творчих груп; 

підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового 

педагогічного досвіду.  

    Результати самоосвіти вчителі репрезентували на кожному її етапі, брали 

участь у семінарах, інформуючи на засіданні методичного об'єднання,  

доповідаючи на психолого-педагогічних семінарах,  педагогічних читаннях. 

    Самоосвіта є найгнучкішою формою отримання знань, тому що вона 

здійснювалася на діагностичній індивідуалізованій основі.   

    Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його 

індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. У процесі 

індивідуальної роботи над науково-методичною темою вчителі вивчали 

джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, 

аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній 

або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й 

осмислення власного досвіду. Усі результати фіксували у творчих  звітах за 

минулий навчальний рік.  
      



    У 2016/2017 навчальному році з метою підвищення психолого-

педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки молодих 

спеціалістів та малодосвідчених учителів у школі впроваджено систему 

наставництва над молодими вчителями, працювала Школа молодого вчителя 

для вчителів англійської мови Козаченко О.В. та Бикової А.С., призначено 

наставником вчителя англійської мови Грабіну Л.В.  затверджено план 

роботи на поточний навчальний рік. 
      

    Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювався згідно з 

перспективним планом. Результати викладання предметів були заслухані  на 

нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради, докладно 

проаналізували та оформили у вигляді довідок та наказів по навчальному 

закладу: 

 контроль за організацією, навчальним та методичним забезпеченням 
навчального процесу 1-4 та 8 класах   за новими програмами (Довідка від 
05.09.2016 року); 

 контроль за станом викладання інформатики (Наказ «Про стан викладання 
та рівень навчальних досягнень учнів  з інформатики»  № 211  від 
01.11.2016 р.); 

 контроль за станом викладання географії та економіки   (Наказ «Про 
вивчення  стану викладання географії та економіки» № 234 від 30.11.2016 
р.);  

 оглядовий контроль з біології (Довідка «Про підсумки оглядового 
контролю з біології» від 26.09.2016 р. ) 

 виконання рекомендацій українська мова та література (Довідка «Про 
проведення перевірки стану виконання рекомендацій, отриманих при 
вивченні стану викладання української мови та літератури» від 17.10.2016 
р. ) 

 виконання рекомендацій математика (Наказ «Про проведення перевірки 
стану виконання рекомендацій, отриманих при вивчені стану викладання 
математики» №197  від 19.10.2016 р.) 

 попереджувальний контроль з метою недопущення перевантаження учнів 
домашніми завданнями (Наказ «Про недопущення перевантаження учнів 
домашніми завданнями, перевтоми дітей під час уроків» №205 від 
27.10.2016 р.) 

 оглядовий контроль з історії  ( Наказ «Про проведення оглядового 
контролю «Дидактичне та методичне забезпечення викладання історії 
України» №225 від 18.11.2016 р.) 

 адаптація учнів 1, 5 класів (Наказ № 221 « Про підсумки контролю за 
станом адаптації учнів 1, 5 класів» від 18.11.2016 р. ) 

 контроль за веденням шкільної документації та виконання навчальних 
програм (Наказ «Про  стан ведення шкільної документації та виконання 
навчальних програм, графіка контрольних, лабораторних та практичних 
робіт за І семестр 2017-2017 н.р.» №7 від 13.01.2017р.) 

 класно-узагальнюючий контроль (Наказ «Про проведення класно-
узагальнюючого контролю в 11 класі» №8 від 16.01.2017р. Наказ «Про 
підсумки класно-узагальнюючого контролю в 11 класі» №19 від 
02.02.2017р.) Ущільнення 

 тематичний контроль з правознавства : «Рівень обізнаності 
старшокласників з конституційних прав громадян України» ( Наказ «Про 
проведення  тематичного контролю з правознавства» №16 від 27.01.2017р. 



Наказ «Про підсумки тематичного контролю з правознавства» №26 від 
11.02.2017р.) 

 контроль за станом викладання природознавства (Наказ «Про стан 
викладання та рівень навчальних досягнень учнів  з природознавства»  № 
15/1  від 27.01.2017 р.); 

 класно-узагальнюючий контроль  (Наказ «Про проведення класно-
узагальнюючого контролю в 9-х класах» №44 від 20.03.2017р. Наказ «Про 
підсумки класно-узагальнюючого контролю в 9-х класах» №54 від 
07.04.2017р.) 

 контроль за станом викладання фізичної культури (Наказ «Про стан 
викладання та рівень навчальних досягнень учнів  з фізичної культури»  
№ 28  від 16.02.2017 р. Наказ «Про підсумки вивчення стану викладання 
фізичної культури» №41 від 16.03.2017 р.) 

 оглядовий контроль з англійської мови (Наказ «Про проведення 
оглядового контролю «Про проведення оглядового контролю з англійської 
мови щодо учнів 10-11 класів до виконання тестів різної форми у межах 
підготовки до ЗНО» № 31 від 17.02.2017 р.) 

 попереджувальний контроль (Наказ «Про проведення попереджувального 
контролю щодо об’єктивності тематичного оцінювання» № 33 від 
01.03.2017) 

 виконання рекомендацій з технологій (Наказ «Про проведення перевірки 
стану виконання рекомендацій, отриманих при вивченні стану викладання 
курсу «Технологій»» №50  від 29.03.2017 р.) 

 тематичний контроль з предмету «Захист Вітчизни» : «Формування у 
учнів позитивної мотивації до оволодіння військовими знаннями» (Наказ 
«Про проведення  тематичного контролю з предмету «Захист Вітчизни»» 
№72 від 28.04.2017р. Наказ «Про підсумки тематичного контролю з 
предмету «Захист Вітчизни»» №78 від 17.05.2017р.)   

 тематичний контроль з трудового навчання «Організація фронтальної, 
індивідуальної та групової роботи на уроці, здійснення 
диференційованого підходу до учнів» (Наказ «Про проведення  
тематичного контролю з трудового навчання» №57 від 12.04.2017р. Наказ 
«Про підсумки тематичного контролю з трудового навчання» №65 від 
25.04.2017р.) 

 тематичний контроль з мистецтва  «Організація та результативність 
роботи музичного гуртка» (Наказ «Про проведення  тематичного 
контролю з музичного мистецтва» №76 від 12.05.2017р.) Наказ «Про 
підсумки тематичного контролю з музичного мистецтва» №81 від 
19.05.2017р.) 

 

 

    У 2016/2017 навчальному році було організовано роботу методичних 

об’єднань учителів-предметників та класних керівників. Змістом роботи 

методичних об’єднань стала аналітична, організаційна, діагностична, 

науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани 

їхньої роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників із числа 

досвідчених учителів, а саме Шульц Т.А., Дімову М.А., Іванову Л.П., 

Будянську Г.Є., Серебрякову В.В., Бурдух Н.Г. Завдяки роботі методичних 

об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях 

члени методичних об’єднань  обговорювали науково-методичні питання, а 

також знайомилися з нормативно-правовими документами, Державним 



стандартом базової і повної  загальної середньої освіти, перспективним 

педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними 

виданнями тощо.  

 

    З метою підняти рівень роботи шкільного методичного кабінету перед 

педагогічним колективом було поставлено за мету зібрати матеріали творчих 

знахідок вчителів, зразки відкритих уроків, позакласних заходів, науково-

практичних конференцій, публікації у фахових виданнях, розробити та 

скласти картотеку методичної літератури, розпочати створення відеотеки 

уроків та виховних заходів.  

 

    На перше місце  поставлено питання наступності між початковою школою  

і дошкільним навчальним закладом №7: це  організація спільних семінарів, 

педагогічних рад, «круглих столів», на яких обговорювалися навчальні 

програми, Державні стандарти дошкільних навчальних закладів і початкової 

школи. На допомогу батькам підключали психологічну і медичну 
служби. Для батьків майбутніх першокласників проводилися Дні відкритих 

дверей, розроблено пам’ятки, як допомогти дитині адаптуватися в перші дні 

в школі. При школі для п’ятирічок, які не відвідують дошкільний заклад, 

працювала підготовча група.  Всю роботу з дітьми дошкільного і 
молодшого шкільного віку було  спрямовано на збереження здоров’я, 
емоціонального благополуччя, розвиток індивідуальності кожної 
дитини.          

    Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у методичному 

кабінеті школи технічних засобів навчання, аудіо-, відеотеки кращих 

освітянських доробок  школи. Вчителі не займалися науково-дослідницькою 

роботою (окрім Дімової М.А., та Саєнко М.М.), бо відсутні творчі зв′язки і 

контакти з аналогічними підрозділами в інших школах, вищих навчальних 

закладах. Не на належному рівні була представлена школа на міських 

олімпіадах, науково-дослідницьких робіт МАН. Не всі методичні об`єднання 

працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною мірою 

відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, не всі вчителі школи  

беруть участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій,  

професійних конкурсах.  А тому у 2017/2018 навчальному році більше уваги 

приділяти роботі методичних об'єднань, творчих груп. 
 

    Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні 

досягли певних результатів у своїй діяльності. Але ці результати участі учнів 

школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах з різних 

предметів, конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН, вчителів у 

конкурсах професійної майстерності гірші, порівняно з минулими роками.  

 

Навчальна діяльність учнів 

    У 2016/2017 навчальному році навчання завершили 535 учнів у 20 класах, 

середня наповнюваність класів 27 учні. Сформовано два перші класи на 

наступний навчальний рік. Серед причин вибуття учнів переважає зміна 

місця проживання.      



    У 2016/2017 навчальному році школа  працювала у режимі одної зміни. 

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість 

уроку  

  в 1 класі – 35 хвилин; 

  в 2-4-х  класах – 40 хвилин; 

  в 5 – 11-х  класах – 45 хвилин,  
 

перерви тривалістю 10 та 15 хвилин.  

 

    Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.  

 

    За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають 

достатній та середній рівень навчальних досягнень. 

    Навчальні досягнення учнів за результатами І, ІІ семестрів,  річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації: на кінець 2016/2017 

навчального року  в школі навчається  535 учнів, з них:  1-4 класи – 215 

учнів, 5-9 класи - 277 учнів, 10-11 класи – 43 учні.  

 

    У 1 класі оцінка навчальних досягнень учнів вербальна, і за словами 

вчителів початкових класів Антипової С.Я. та Бурдух Н.Г. більшість учнів 

читають текст правильно, виразно, усвідомлюючи його зміст. Вони 

дотримуються швидкості читання (46-56 слів за хвилину), наближеної до 

повільної зв’язної розповіді. Тексти розуміють і адекватно виконують 

короткі інструкції до навчальних завдань у підручнику та запропоновані 

вчителем як індивідуально, так і в парах, групах.  Списують друкований і 

рукописний текст, дотримуючись каліграфічних вимог, виконують без 

помилок лексичні завдання. Пишуть під диктовку слова, речення із 3-4 слів, у 

яких звучання і написання не розходиться. Але є учні, які  тексти читають 

складами, невиразно, переставляють слова, пропускають букви, частково 

розуміють зміст прочитаного, тільки за допомогою вчителя виконують 

завдання до текстів. Списують друковані та рукописні тексти з помилками на 

неправильне з'єднання, пропуск букв. Допускають від 1 до 3 помилок у своїх 

роботах, інколи неохайні виправлення, некаліграфічне написання букв.  

 

    80% учнів показали глибокі знання з усної та письмової нумерації чисел у 

межах 100, застосовують прийоми обчислення у межах 100 на основі знання 

нумерації чисел, додають  і віднімають розрядні числа, розуміють одиниці 

вимірювання довжини, маси, місткості, вартості і часу, порівнюють, додають 

і віднімають іменовані числа, знають порядок роботи над задачею, 

розв’язують прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел, 

збільшення, зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння, 

знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника, складають 

задачі за малюнками, схемами, виразами.  

 

    Всі учні 1 класу наводять приклади об’єктів живої та неживої природи, 

створених руками людьми, групують їх,  мають уявлення про спостереження 

та досліди як методи вивчення природи, називають ознаки живих організмів, 

знають правила поведінки у природі, дотримуються їх під час прогулянок чи 

екскурсій. Мають уявлення про карту України, умовні позначення на ній 

рівнин, гір, річок, морів, пояснюють господарське значення водойм, лісів, 



культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості. Знаходять у 

підручнику і додаткових джерелах знань відповіді на запитання до природи, 

готують розповіді та обговорюють їх.  

    Результати навчальних досягнень учнів 3-11 класів  школи наведено в 

таблиці: 

Якість знань 2016-2017 н.р. 

 

клас високий достатній середній низький якість знань 

3-А 26 7-27% 11-43% 8-30% - 18-70% 

3-Б 23 4-15% 12-58% 6-27% - 16-73% 

4-А 22 0-0% 4-18% 18-82% - 4-18% 

4-Б 28 6-19% 11-42% 11-39% - 17-61% 

5-А 33 6-18% 10-30% 17-52% - 16-48% 

5-Б 29 4-14% 7-24% 18-62% - 11-38% 

6-А 29 3-9% 17-59% 9-32% - 20-68% 

6-Б 25 3-12% 8-32% 15-56% - 11-44% 

7-А 29 4-14% 7-24% 18-62% - 11-38% 

7-Б 28 3-11% 12-44% 13-45%  15-55% 

8-А 27 0-0% 7-27% 19-73% - 7-27% 

8-Б 27 3-11% 8-30% 16-59% - 11-41% 

9-А 27 1-4% 10-36% 17-60% - 11-40% 

9-Б 23 2-9% 7-30% 14-35% - 9-39% 

10 18 3-17% 8-45% 7-38%  11- 62% 

11 25 3-11% 6-22% 16-56%  9-33% 

 415 44-11% 152-37% 219-52%  196-47% 

 

 



Як свідчать дані  навчальних досягнень учні 2-4 класів досягли добрих 

результатів у 2016/2017 навчальному році: показали результати високого 

13% та достатнього рівня 53% . 

 

    Серед середніх та старших класів добрих результатів досягли учні 5-А 

класу (класний керівник Гамар О.І.) – 48% учнів закінчили  2016/2017 

навчальний  рік на високому та достатньому рівнях,  6-А класу (класний 

керівник Голякова Н.І.) – 68% учнів навчаються на високому та достатньому 

рівнях, 10 класу (класний керівник Ліщенко Г.М.) – 62% учнів класу 

навчаються на високому та достатньому рівнях, 9-А класу (класний керівник 

Шульц Т.І.) – 40% учнів класу навчаються на високому та достатньому 

рівнях. 

  Гірші показники мають учні 9-Б класу, 6-Б, 7-А класів.   

    Учні 11 класу (класний керівник Данилюк М.І.) показали добрі результати, 

але дещо знизили рівень навчальних досягнень. Претендентами на медалі є 

Алексєєнко К., Алексєєнко А., Бурячківський С. 

 

    Учні нашої школи традиційно приймають участь в міських, обласних 

предметних олімпіадах. 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку 

інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, 

стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді 

до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей 

було складено план роботи з обдарованими учнями.  

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на 

міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах, 

конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України. 

На міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 17 призерів  5-11 класів та  6 призерів  2-4 класів : 

Диплом І ступеню з біології 

 Ісаєва Катерина, учениця 10 класу ЗОШ № 6 (вчитель Данилюк М.І.); 

                                        ІІ ступеню з англійської мови 

 Бурячківській Станіслав, учень11 класу ЗОШ № 6 (вчитель Грабіна Л.В.); 

                                                            з  математики 

 Остроухов Олександр, учень 5 класу ЗОШ № 6  (вчитель  Шульц Т.А.); 

                                        ІІІ ступеню з  української мови та літератури 

Остроухов Олександр, учень 5 класу ЗОШ № 6 (вчитель  Голякова Н.І.); 

 Коштерик Діана, учениця 6 класу ЗОШ № 6 (вчитель Голякова Н.І.); 

        з   російської мови та літератури 

  Шестєрова Катерина, учениця 9 класу ЗОШ № 6 (вчитель Скворцова Г.М.); 

Бурячківській Станіслав, учень11 класу ЗОШ № 6 (вчитель Скворцова Г.М.); 



      з біології 

  Сорокіна Марія, учениця 8 класу ЗОШ № 6 (вчитель Деркачов П.Е.); 

  Бурячківській Станіслав, учень11  класу ЗОШ № 6 (вчитель Данилюк М.І.); 

       з  географії 

 Сорокіна Марія, учениця 8 класу ЗОШ № 6 (вчитель Дімова М.А.); 

 Іванський Володимир, учнень10 класу ЗОШ № 6 (вчитель Дімова М.А.); 

       з  математики 

 Сорокіна Марія, учениця 8 класу ЗОШ № 6 (вчитель Шульц Т.А.); 

 Павленко Юлія, учениця 10 класу ЗОШ № 6 (вчитель Саєнко М.М.); 

 Бурячківській Станіслав, учень11 класу ЗОШ № 6 (вчитель Шульц Т.А.); 

       з  інформатики 

 Бураков  Олександр , учнень11 класу ЗОШ № 6 (вчитель Онищенко Т.І.); 

      з  інформаційних технологій 

 Бурячківській Станіслав, учень11 класу ЗОШ № 6 (вчитель Онищенко Т.І.); 

      з  трудового навчання:  

Серебряков  Андрій, учень 9 класу ЗОШ № 6 (вчитель Байло Ю.С.); 

Початкова школа 

Диплом І ступеню з  української мови 

Ростіков Тимур,учень 2-А класу ЗОШ№6 (вчитель Малачли Є.Д)   

з  природознавства 

Міщенко Іван, учень 4-Б класу ЗОШ№6 (вчитель Міхова І.В.) 

ІІ ступеню з  української мови 

Сидоренко Марія, учениця 4-Б класу ЗОШ№6 (вчитель Міхова І.В.) 

Кочуг Ксенія, учениця 3-А класу, (вчитель Чабаненко А.С.)                     

ІІ ступеню з  природознавства 

Ростіков Тимур,учень 2-А класу ЗОШ№6 (вчитель Малачли Є.Д)   

Кочуг Ксенія, учениця 3-А класу, (вчитель Чабаненко А.С.)                      

 

На міському етапі конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України: Сильченко О., 11 клас -  ІІ місце у 

міському етапі МАН, секція «Медицина»; Іванський В., 10 кл. -  ІІ місце у 

міському етапі МАН, секція «Геологія», дипломи отримали Грицишин Д.,  

8 – А клас, Ліщенко Н. – 9 – А клас; Павленко Ю.,10 кл. – диплом за кращий 

результат у теоретичному турі секція «Математика». 

Прослідковується незначне погіршення у 2016/2017 навчальному році 

рівня результативності учнів школи за підсумками участі у міському етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, на це є 

об’єктивні причини третина учнів, які були заявлені на міський етап хворіли 

на час проведення, тому були зроблені заміни учасників напередодні 

олімпіади.  



 З  метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича 

Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, 

виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, 

підвищення загальної мовної культури  був проведений міський етап VІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса 

Шевченка.  Учениця 6 класу - Єреміця Валерія та Андрієвська Дарія (9 - Б клас) 

посіли призові місця 

З метою сприяння утвердженню статусу української мови як 

державної, піднесення її престижу,  виховання у молодого покоління 

українців поваги до мови свого народу учні  брали участь у міському  етапі 

ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Учні 

початкової школи посіли 2 других місця та 1 третє( Ростіков Т., Кочуг К., 

Міщенко І.). 

 З метою популяризації різних форм інтелектуальної діяльності, 

надання обдарованим учням можливості реалізувати свій творчий та 

інтелектуальний потенціал  учні школи брали участь у міжнародних  та 

всеукраїнських конкурсах: «Лелека» - диплом «Золотий Лелека» отримали 16 

учнів, «Срібний Лелека» - 8 учнів, «Бронзовий Лелека» - 4 учня (координатор 

Допірук О.Г.), «Кенгуру»  - призові місця зайняли 21 учень (координатор 

Черненко В.О.), «Соняшник» - дипломи Всеукраїнського рівня – 6, 

регіонального – 17, шкільного - 10 (координатор Ліщенко Г.М.) . 

 

 Виховна  діяльність учнів 

 

     Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі в 2016/2017 н. 

працюють: 

- педагог-організатор,  

- практичні психологи, 

- соціальний педагог,  

- 20 класних керівників 1-11 класів. 

          Виховання учнів школи здійснюється в процесі урочної, позаурочної 

та позашкільної роботи. Адміністрація  навчального закладу разом з 

батьківським комітетом школи створюють належні умови для виконання 

виховних завдань. 

      Завдяки співпраці адміністрації школи, вчителів, батьків та учнів в 

школі організовуються різноманітні заходи.  

        Навчальний рік традиційно розпочався святом першого дзвоника та 

проведенням Першого уроку, метою якого було формування в учнів 

розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як 

національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної 

держави. Яскравими заходами у школі завжди є концертна програма до Дня 

працівників освіти (Буртенко І.О., Мілованова О.В.,члени ШУС.), 

Олімпійський урок , товариська гра з футболу серед учнів та вчителів, 

територія школи оформлена зображенням прапора з живих квітів, прес – 

конференція «Порушення головного права людини на життя під час 



Голокосту у Другій світовій війні» (Допірук О.Г.), година творчості 

«Подарунок воїну» (6 – Б кл., Байло Ю.С.), конференція « Гідність і свобода 

особистості»  (10 – 11 кл.,  Ліщенко Г.М.), концерт «Віночок українських 

пісень», урок – реквієм «Не згасне свічка пам’яті» (6 – Б кл., 11 кл., Байло 

Ю.С., Данилюк М.І.), участь учнів у почесній вахті на Меморіалі Слави  (8 

кл., Буртенко І.О.), виставка фото робіт «З любов’ю до України »  (5  кл., 

Гамар О.І., Янакова М.С.), екологічний флеш – моб «День яблука», 

змагання «Козацький гарт »  (8  кл., Янакова М.С., Коваль Ю.М.), 

конкурсна програма «Дівчата - чарівниці »  (5 - 9  кл., Буртенко І.О.), брейн 

– ринг «Ім’я Шевченка стукає в серцях »  (7  кл., Голякова Н.І.).  

Традиційними стали санітарні п’ятниці, екологічний суботник на узбережжі 

Дністровського лиману (5 кл. Гамар О.І), операція «Годівничка» (1 – 5 кл., 

класні керівники). 

          Окремо слід відзначити співпрацю учнів із воїнами-

інтернаціоналістами. У лютому було організовано зустрічі із воїнами-

афганцями з учнями 7 - 11 класів., інформаційно – просвітницькі заходи: 

виховний захід «Захист учнів у надзвичайних ситуаціях» (9 клас), години 

спілкування «Стій, вогонь!» (2 - 4 класи), бесіда «Небезпечні речовини» (5-

8 класи). Благодійна акція «З добрим ранком, ветеране» - привітали 1 

інваліда Другої світової війни, 25 чол. – вдів інвалідів  та учасників Другої 

світової війни, 10 ветеранів педагогічної праці навчального закладу.  
 

Учням школи, з 1 по 11 клас, прищеплюється повага до національної 

символіки, любов до рідного краю. Саме тому у кожному класі та у школі 

створені куточки державної символіки. 

Бібліотекар Сливка А.В. на протязі навчального року підготувала різні 

тематичні виставки «Незалежній Україні - 25», до Дня Гідності та Свободи, 

«Україна Соборна», «Пам'ять героїв у полум’ї свічок», «Чорнобиль. Без 

права на забуття». Провела бібліотечний урок до дня української писемності 

та мови «Наймолодше державне свято». 

      Учні школи відвідали вистави «День народження кота Леопольда», 

«Украдене щастя», побували на зустрічі з мандрівником, академіком, членом 

Академії наук Гордієнко С.І. 

Гурткова робота в закладі представлена такими гуртками : 

- вокальний гурток, керівник Мілованова О.В.; 

- «Джура», керівники Коваль Ю.М., Янакова М.С.; 

- «Умілі руки», керівник Бурдух Н.Г.; 

- образотворче мистецтво, керівник Василенко М.Є.; 

- спортивний гурток, керівник Янакова М.С.; 

- гурток технічної творчості, керівник Байло Ю.С. 

   Гуртківці вокального гуртка беруть участь у загальношкільних та 

позашкільних заходах. Учениця  7 – А класу Чудак О. зайняла  ІІ місце у 

міжміському фестивалі – конкурсі естрадної пісні «Пісенний дивосвіт». Учні 

5 – 10 класів взяли участь у міському фестивалі колядок та щедрівок. 

Протягом  2016/2017 року  вчитель образотворчого мистецтва  Василенко 



М.Є. оформляла тематичні виставки творчих робіт учнів. Учні школи взяли 

участь у міських заходах: конкурсі, присвяченому Дню Святого Миколая 

(призові місця учениця 3 – А кл. – Равло К., 2 – А кл. – Папко К., 8 – Б кл. – 

Сорокіна М. та колективна робота гуртківців «Королева Зима». Керівник 

Василенко М.Є.),  у загальноміській акції «Подаруй свого янгола нашим 

захисникам» (керівники Василенко М.Є., Бурдух Н.Г.).Учні школи зайняли 

ІІІ місце у міській виставці технічної творчості (керівник Байло Ю.С.) 

Вчителями Василенко М.Є., Байло Ю.С. була виготовлена писанка, яка взяла 

участь у міській арт – виставці    «Великодня писанка». Керівник гуртка 

«Джура» підготував шкільну команду для участі у міському етапі 

Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – патріотичної гри  «Сокіл» 

(«Джура»). Команда «Гарт» зайняла ІІІ місце у етапі – спортивна смуга 

перешкод, учениця  8- А класу Сирбул Юлія отримала грамоту за перемогу в 

номінації «Влучний стрілець». 

  Учні школи мають перемоги у   міських, обласних (Чумаченко Б.,9 – А кл., 

Шарандаченко Т, 7 – Б кл. легка атлетика, Остроухов О., 5 – А кл. – гребля, 

Остапенко О., 3 – А кл. – бокс, Овсієнко М.,7 – Б кл. – змішані 

єдиноборства),  Всеукраїнських, міжнародних   конкурсах (Варналі В., 7 - Б 

кл., Ходос Є., 3 – А кл., Поспєлко М., 5 – Б кл., Завідонська Я. 6 – Б кл. - 

спортивна акробатика), Карауш Л. , 4 – Б кл. – з Зендокай Карате - До). Ходос 

В. , 7 – А кл. – спортивні танці. Учениця 7 – Б кл. Аблова Дар’я стала 

стипендіатом міського голови. Учень 10 кл. Іванський В. нагороджений 

премією міського голови.      Протягом семестру  учні школи  брали  

участь у заходах, організованих   комунальним закладом «Міський Центр 

дитячої творчості». Так, команда «Юний турист» зайняла ІІІ місце у 

міському святі «День туризму», в рамках  Всесвітнього Дня туризму. 

Команди юнаків та дівчат зайняли   І місце у міських іграх з волейболу серед 

учнів. ІІ місце у міському турнірі юних біологів, ІІІ місце у етапі «Теоретичні 

знання правил дорожнього руху», ІІІ місце - «Соціальна реклама правил 

дорожнього руху» (8 - 10 кл., Буртенко І.О.) 

                Президент ШУС Іванський Володимир приймав участь у прямому 

ефірі міського радіо за участю учнів – лідерів учнівського самоврядування. 

               Розвиток  учнівського самоврядування, стимулювання активності 

учнів – важливе завдання школи. Діяльність органу учнівського 

самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, 

ефективному входженню у доросле життя. У школі діє Рада лідерів, яку 

очолює президент школи - учень 11 класу Іванський В.  В школі працюють 5 

міністерств: освіти, культури, праці, спорту, екології. ШУС формується з 

найактивніших, встигаючих, дисциплінованих учнів 8-11 класів, які 

користуються авторитетом серед своїх товаришів.  Керує роботою ШУС 

педагог – організатор Буртенко І.О.. На зборах  ШУС складений  план роботи 

учнівського самоврядування, вирішують питання підготовки до основних 

свят та вечорів, що проводяться в позаурочний час, благоустрою території 

школи (прибирання території, її озеленення), розподілені обов’язки. Силами 

ШУС у школі проведено: День самоврядування; концерт до Дня працівників 



освіти, участь у фотоквесті «Україно вишивана», у міському заході 

«Вишиванкове коло»,  концерт до Дня 8 Березня, виставка  малюнків  і 

стіннівок; підготовка до міського свята День туризму, благодійних акцій, 

новорічні свята.  

        Згідно плану роботи школи розробляються плани роботи школи на 

канікули, в яких охоплюється робота з різних напрямків: робота з 

обдарованими дітьми, дітьми «групи ризику», методична робота, корекційні 

заняття,   обстеження житлово – побутових умов дітей, підготовка до 

загальноміських заходів.  

        Щотижня проводить засідання старост класів, під час яких  учні 

навчаються самостійно мислити, аналізувати, приймати рішення, думати не 

лише про себе, а й про тих, хто поряд, поважати їх та їхні права. На  стенді 

«Шкільний вісник» висвітлюється інформація  щодо  заходів, які  будуть  

проводитися та підсумки проведення конкурсів, ранків, вечорів, олімпіад. Ця 

інформація є корисною і для батьків. 

          Основними завданнями при роботі з батьками є налагодження тісного 

зв'язку школи з батьками, активізація роботи батьківського комітету школи; 

проведення роз’яснювальної роботи щодо виконання норм законодавства 

України з питань освіти. Складено загальношкільний план роботи з 

батьківською громадськістю на 2016/2017 н.р., графік проведення 

організаційних класних батьківських зборів, обрано батьківський комітет 

школи з представників батьків 1 – 11 класів, Раду школи з представників 

батьків, вчителів та членів ШУС. Продовжується робота по педагогічній 

просвіті батьків (поповнюється тематична папка «Педагогічна скарбничка 

для батьків», виступи психолога на батьківських зборах).  

         До Дня Святого Миколая батьківським комітетом школи були закуплені 

25 солодких подарунків дітям соціальних категорій школи. Родина 

Скорокіржи (1 – Б кл.) зайняла ІІ місце у міському спортивному заході «Тато, 

мама, я – спортивна сім'я». 
 

Виходячи з аналізу виховної роботи школи в 2016/2017 н.р., на 

наступний навчальний рік пропонуємо: 

- вчителям - предметникам проводити відкриті виховні заходи зі 

своїх дисциплін в межах шкільного конкурсу «Урок року» та «Вчитель 

року», предметних тижнів; 

- класним керівникам – в межах конкурсу «Класний керівник 

року»;  

          -         активізувати та удосконалювати роботу з батьками, залучати 

батьків до позакласної роботи школи; 

- активізувати роботу з обдарованими дітьми; 

- організувати роботу  педагогічного консиліуму для батьків тих 

учнів, які мають проблеми  у навчанні і вихованні; 

- творчо підходити до планування роботи, працювати над 

підвищенням свого методичного рівня, активніше вивчати теоретичні 



питання стосовно проблем сучасного виховання та застосовувати їх на 

практиці. 

 
 

Кадрове забезпечення 

    Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» 

штатний розпис закладу установлюються ваідділом освіти Білгород-

Дністровської міської державної адміністрації на підставі Типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних закладів. 

    Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з 

навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу. 

    У 2016/2017 навчальному році школа була забезпечена штатними 

працівниками на 95% ; 56 штатних одиниць (заступники директора з 

навчально-виховної роботи – 1,5, педагог-організатор – 1,  соціальний 

педагог – 0,75, практичний психолог 1,0, бібліотекар - 1; педагогічних 

працівників - 36; працівників з числа обслуговуючого персоналу - 20). 

    У 2016/2017 навчальному році було прийнято 3 педагогічний працівник за 

сумісництвом.     

    Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння 

навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, 

працездатність, комунікабельність. 

    Варто відзначити склад постійних педагогічних працівників. 

    Учителі   загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 – 32 мають вищу 

освіту. 

    Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на 

курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію. 

 Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями: 

Навчальний 

предмет 

Усього 

вчителів 

Кваліфікаційна 

категорія 

Педагогічне звання Нагороди 

сп
ец

іа
л
и

ст
 

ІІ І 

в
и

щ
а
 

Старший 

вчитель 

Вчитель-

методист 

Вчителі 

початкових 

класів 

9 1 2  6    

Українська 

мова та 

література 

4   1 3 2 1  

Російська 

мова, 

зарубіжна 

література 

1    1 1   

Математика 3 1   2  2  



Фізика 1    1 1   

Інформатика 1    1 1   

Хімія, 

біологія 
1    1  1 1 

Географія 2    2 1 1 1 

Історія, 

правознавство 
2   1 1    

Англійська 

мова 
4 2   2 2   

Фізична 

культура 
2  1 1     

Художня 

культура 
1  1      

Образотворче 

мистецтво 
1 1       

Музика 1 1       

Захист 

Вітчизни 
1 1       

Трудове 

навчання 
1   1     

    Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням 

адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз 

статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня 

вчителів. 

    Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою 

активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання 

безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення 

відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення 

соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону 

України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930 (із змінами). 

    Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, 

компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності 

навчально-виховного процесу. 

    Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень 

загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та 

впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація 

для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю 

поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому 

адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно 

співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань: 

- вивчати професійні якості вчителя; 



- враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної 

педагогіки, дидактики та психології: 

- неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися 

кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення 

кваліфікаційних категорій; 

- максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції 

атестації; 

- створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового 

педагогічного досвіду. 

    Звіт про атестацію вчителів 

Категорія, звання Встановлено Відповідність Всього 

Вища  4  

І    

ІІ 2   

Спеціаліст 2   

Учитель-методист 1   

Старший учитель  2  

 

    Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – 

одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи. 

    Пріоритетними напрямами системи підвищення кваліфікації є: 

- формування ключових компетенцій (17%); 

- моніторинг якості освітньої діяльності (23%); 

- впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах 

профілізації старшої школи (20%); 

- самоосвітня діяльність педагога (15%);  

- залучення кадрів до творчої роботи (12%); 

- психолого-педагогічних супровід освітньої діяльності (13%). 

   Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й 

важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.   

 
 


