
Вступ Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації 

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

«Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з 

питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного 

процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та інших 

законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання 

законодавства України в галузі «Освіта».  

Структура освіти на кожному рівні і навчальних планах побудовані на 

принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по 

предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.  

На кожній сходинці забезпечується виконання державного стандарту, а 

також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального 

плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих 

можливостей, фізичного і морального здоров'я.  

Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач 

гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного 

дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з 

батьками, ввідкритістю навчального процесу.  

У вересні 2018 року школа починає свій 105 навчальний рік. 

Управління 

закладом 

У 2017-2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на 

здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і 

якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і 

виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, 

впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, 

подальше впровадження профільного навчання. 

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного 

управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, 

річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.  

 Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень 

адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході 

внутрішньошкільного контролю. 

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно 

розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада 

школи, батьківський комітет, профспілковий комітет. 

Аналіз 

структури і 

мережі школи 

за минулий 

навчальний рік 

Збереження 

контингенту 

На початок 2017/2018 року у школі навчалось– 541 учень. 

Укомплектовано 20 класів, середня наповнюваність класів – 27,5 учнів.  

Школа І ступеня – 8 класів, школа ІІ ступеня - 10 класів, школа ІІІ ступеня – 

    2 класи 
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1 61 63 +2 3 1 

2 54  51 -3 0 3 



3 58 58 0 2 2 

4 51 51 0 3 3 

5 49 50 +1 4 3 

6 62 60 -2 0 2 

7 56 57 -1 0 1 

8 57 58 +1 2 1 

9 52 53 +1 1 0 

10 23 23 0 0 0 

11 18 17 -1 0 1 
Всього 541 539 -2 15 17 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів 

зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами в іншій  

мікрорайон, перехід до районного та міського ліцеїв: із 17 вибулих учнів 1 

виїхав за межі України та 2 учні за межі міста. 

Основними заходами з збереженням контингенту учнів у 2017/2018 

навчальному році були: 

 організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні; 

 спільна робота з ДНЗ №7 «Гномік»; 

 контроль відвідування учнями навчальних занять; 

 організація навчання за індивідуальною формою; 

 організація роботи по підготовці учнів до навчання. 

Індивідуальна 

форма навчання 

 

Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження 

різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. 

Індивідуальним навчанням охоплені учні, які за станом здоров‘я не можуть 

відвідувати навчальний заклад.  

У 2017/2018 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною 

формою навчалось 4 учнів (довідки ЛКК міських лікарень), що складає 0,7 % 

від загальної кількості учнів школи. З них: 7-Б  - 2 учні, 5-А – 1 учень,  11 – 1 

учень.   

 

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями 

вдома.  

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних 

Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за 

індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень 

дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати 

соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних 

заходах.  

Також один учень 6 класу навчався за екстернатною формою навчання. 
 

№ 

з/п 

Учень Клас Рівень навчальних 

досягнень 

1. Філенко Артем 7-Б середній 

2. Тишиневич Михайло 7-Б середній 

3. Крівченко Данило Русланович 11 достатній 

4. Рачкова Софія Олександрівна 5-А достатній 

№ 

з/п 

Учень Клас Рівень навчальних 

досягнень 

1. Волчков Андрій 6-Б середній 



Організація 

профільного 

начання 

 

Протягом кількох років одним із основних напрямків роботи 

педагогічних колективів ЗНЗ міста є створення умов для виявлення та 

розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного 

навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього 

простору для учнів та педагогів; здійснює цілеспрямовану довузівську 

підготовку; підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до вивчення 

предметів тощо. У 2017/2018 н.р. у ІІІ ступені  обрано універсальний профіль 

навчання, 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».   
        В умовах профілізації навчання співпраця з вищими навчальними 

закладами є одним із напрямків роботи закладу.   

Співпраця з НВЗ велася за такими напрямками:  

профорієнтаційна робота (Дні відкритих дверей, екскурсії у ВНЗ, виступи 

представників ВНЗ у місті);  

допомога викладачів ВНЗ у підготовці учнів до олімпіад, конкурсів, 

турнірів, до захисту науково-дослідницьких робіт МАН;  

педагогічна практика студентів ВНЗ на базі навчальних закладу.  

Виконання ст. 35 

Закону України 

«Про освіту»,  

ст. 6  

Закону України 

«Про загальну 

середню освіту» 

На виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України “Про 

освіту”, ст.ст. 4, 9 “Про дошкільну освіту”, ст.6 Закону України “Про загальну 

середню освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р.       

№ 646 “Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, 

“Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

12.04.2000 р. № 646 “Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку”, інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки 

України від 04.10.2007 р. № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не 

відвідують дошкільні навчальні заклади”, листа Міністерства освіти і науки 

України від 07.05.2007 року № 1/9-263 “Про організацію обліку дітей 

дошкільного віку”, наказу Державного комітету статистики України від 

06.11.2007  № 406 «Про затвердження форми державного статистичного 

спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» вчителями 

школи в літній період проведено облік дітей і підлітків шкільного віку, які 

проживають на території обслуговування  ЗОШ № 6. 

Адміністрацією ЗОШ №6 було своєчасно та у повному обсязі вжито заходів 

щодо забезпечення нормативності даної роботи. Організовано і проведено 

уточнення списків дітей та підлітків шкільного віку на підставі списків 

первинного обліку громадян, що зберігаються у житлово-експлуатаційних 

організаціях, правліннях житлово-будівельних кооперативів. Складено списки 

дітей і підлітків шкільного віку: окремо на дітей, яким до 1 вересня 2017 року 

виповнюється 5 років і дітей та підлітків, яким до 1 вересня 2017 року 

виповнюється 6-18 років. 
За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено 

статистичний звіт №77-РВК. Зазначений звіт сформований у Інформаційній 

системі управління освітою (ІСУО) 

Перевіркою було встановлено наступне: 

- Всього дітей у  мікрорайоні шкільного віку – 707; 

- Всього навчається у школах  і ВУЗах І-ІІ рівнів акредитації – 695; 

- Всього навчається в школах – 665; 

- Всього у  ЗОШ № 6 – 336; 

- Всього навчається  ПТНЗ – 3; 

- Всього учнів-інвалідів – 12 (із них навчається в ЗОШ №6 - 2); 



- Всього дітей п’ятирічного віку – 43. 

Кадрове 

забезпечення 

 

У 2017/2018 навчальному році навчально-виховний процес у школі 

забезпечували 40 педагог (4 сумісники). 
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Вчителі 

початкових 

класів 

10 2 2  6    

Українська мова 

та література 
5   2 3 2 1  

Російська мова, 

зарубіжна 

література 

1    1 1   

Математика 4 1 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 5   2  3 2   
Фізична 

культура 
1 1         

Образотворче 

мистецтво 
1 1       

Музика 1 1       
Захист Вітчизни           
Трудове 

навчання 
1   1     

 

 

 

Атестація 

педпрацівників 

 

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів 

відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню 

педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих 

вчителів у практику навчання та виховання учнів. 

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була 

організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 

2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року 

за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327 пройшла 



атестація педагогічних працівників. В період атестації вчителями на високому 

рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи, організована 

робота щодо вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду 

кращих вчителів.  

За результатами атестації 2017/2018 навчального року:  

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 3; 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1; 

 підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

      вищої категорії» -5; 

 підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший вчитель» - 3; 

 присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 2 
 

Підвищення 

кваліфікації 

 

Педагогічний колектив школи постійно працює над підвищенням рівня 

фахової майстерності, про що свідчить кількість вчителів, які у 2018 році 

відвідували курси підвищення кваліфікації та спецкурси: 

- курси підвищення кваліфікації при  ОІУВ 

Для проходження курсів було заявлено 20 педагогів, пройшли – 16 (4 

педагогі пройдуть курси згідно графіку у 06-12.2018р.) 

Методична 

робота з 

педагогічними 

кадрами 

 

Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної 

майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою:  

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;  

- курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;  

- участь у конкурсах професійної майстерності;  

- школа молодого спеціаліста, наставництво;  

- самоосвіта та атестація педагогів;  

- вивчення, узагальнення та поширення ППД;  

- публікації власних наробок;  

- участь в міській та обласній виставках-презентаціях педагогічних ідей та 

технологій.  

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив  школи працював над  

реалізацією І етапу єдиної методичної теми «Застосування технологічної 

компетентності у педагогічній діяльності з метою розвитку конкурентної спроможності 

особистості учня» в рамках міської науково-методичної проблеми. 

Навчальними закладом забезпечувався доступ до змісту, форм і методів 

науково-методичного підходу, умов реалізації теми, осмислення очікуваних 

результатів, виокремлення технологічних процедур. Різноманітність 

методичних заходів за формами проведення та змістом забезпечували процес 

набуття досвіду з теми. 

Для реалізації єдиної методичної теми школи і міста вчителями школи на 

високому професійному і організаційному рівні були проведені колективні 

форми роботи: 

Предмет  Форма   роботи Тема 

Фізика Міський семінар  

«Нові підходи у вивченні 

фізики за оновленою 

програмою». 

Початкова 

школа 

Постійно діючий семінар 

для вчителів з психології 

«Психологічний супровід 

сучасного уроку» 

 
Природничий 

Всеукраїнський семінар- «Сучасний підручник як 



цикл практикум  інструментарій 

компетентнісної орієнтовного 

навчання: шляхи ефективного 

впровадження» 

Природничий 

цикл 
Обласний семінар 

«Інтерактивна школа творчого 

вчителя в рамках онлайн-

проекту видавництва 

«Ранок»» 

Виховна 

робота  

Участь всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції  

«Героїко-патріотичне 

виховання дітей та молоді на 

козацько-лицарських 

традиціях українського 

народу» 

Гуманітарний  

цикл 

Міський конкурс 

«Творчий пошук» 

Розробка позакласного заходу 

із зарубіжної літератури 

«Стежинами культурної 

спадщини Німеччини» 

Обласний науково-

практичний семінар з 

зарубіжної літератури 

«Звичайні форми роботи – 

новий підхід: розвививаємо 

ключові компетентності» 

Методична 

робота 

Участь у всеукраїнському 

рейтинговому проекті  
«Педагогічний профтест» 

В школі успішно працювала методична рада (голова МР – Г.М. Ліщенко ), 

яка координувала методичну роботу з підвищення якості освіти у навчальному 

закладі. На засіданнях методичної ради розглядалися теоретичні питання, 

визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився 

аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні 

рекомендації по використанню передового педагогічного досвіду, 

затверджувались плани роботи методичних об’єднань, кафедр, творчих груп, 

викладання факультативів, курсів за вибором, тексти завдань для проведення 

тематичних і семестрових атестацій.  

Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної 

роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, 

практичне опрацювання методичної теми школи. 

Протягом 2017/2018 навчального року було організовано роботу 6 

методичних об’єднань за напрямками: технологічного циклу (керівник Шульц 

Т.А.), гуманітарного циклу (керівник Іванова Л.П.), іноземних мов           

(керівник Будянська Г. Є.), вчителів початкової школи (керівник Серебрякова 

В.В.), природничого циклу (керівник Гамар О.І.), ШМО класних керівників 

(керівник Н.В. Бурдух), затверджено плани роботи, над якими працювали 

ШМО. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення 

методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення 

методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання 

методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання 

(підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення 

контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової 

атестації), так і науково-методичні питання. 

Традиційними формами методичної роботи з учителями були засідання і 

творче звітування методичних об’єднань, семінари–практикуми, педмайстрені, 

майстер-класи.   

У рамках «Предметних тижнів» були проведені предметні тижні 

початкової школи; образотворчого мистецтва; художньої культури, історії, 

правознавства, фізичної культури; математики, фізики, інформатики; 



української мови та літератури; російської мови та світової літератури; 

біології, хімії, географії, природознавства, основ здоров’я, у яких взяла участь 

велика кількість учнів. 

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з 

молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги 

молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, 

розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної 

психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.  

У 2017/2018 навчальному році у закладі працювало 3 молодих спеціалісти: 

вчитель інформатики та математики Денисова С.В., вчителі англійської мови 

Козаченко О.В. та Бикова А.С.,  вчителі працювали  під наставництвом 

досвідчених педагогів: 

Молодий вчитель Наставник 

Денисова С.В., вчитель інформатики 

та математики             

 Онищенко Т.І. 

Козаченко О.В. та Бикова А.С., 

вчителі англійської мови  

Грабіна Л.В. 

Разом із вчителями-наставниками було розроблено спільні плани роботи, за 

якими працювали молоді спеціалісти. Адміністрація школи  відвідувала уроки 

та позакласні заходи малодосвідчених педагогів, надавала методичну 

допомогу у підготовці до уроків, під час аналізу яких молодим спеціалістам   

були надані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового 

рівня. Активну участь молоді вчителі брали у колективних формах методичної 

роботи району.   

Педагоги закладу взяли участь у  методичних заходах обласного та 

всеукраїнського рівня:  

 Саєнко М.М. та Шульц Т. А. приймали участь та були доповідачами на 

обласній педагогічній конференції у серпні 2017р.; 

 Шульц Т.А. працювала у складі робочої групи МОНУ зі створення 

програм з математики для 10-11 класів рівень стандарт та апробації 

підручників 10-11 класів; 

 Скіц Т.І. очолює творчу групу «Інтеграція в проект НУШ»; 

 Гамар О.І.  

 

 

Інноваційна 

робота 

Створені умови для організації методичної роботи, впровадження 

інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям 

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням 

інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного 

підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, 

методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення 

викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом школи 

опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу 

сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна 

робота в межах ШМО та на рівні всієї школи.  

            На шкільній виставці-презентації  педагогічних   ідей   та  технологій   

2017/2018 н. р. була представлена  розробка позакласного заходу із зарубіжної 

літератури «Стежинами культурної спадщини Німеччини» вчителями 



Голяковою Н.І. та Красножан О.О. 

У 2017/2018 навчальному році вчитель української мови та літератури 

Бурлаченко Н.М. брала участь у міському конкурсі «Вчитель року», в 

2018/2019 навчальному році вчителям необхідно активізувати роботу щодо 

участі у різноманітних професійних виставках та конкурсах.  

Цілком зрозуміло, що науково-теоретична та методична робота з 

педагогічними кадрами спрямована на забезпечення безперервного навчання 

вчителів, підвищення їхньої кваліфікації та педмайстерності, що в кінцевому 

результаті відбивається на якості навчання в школі. 

Робота з 

обдарованими 

дітьми 

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю 

адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2017/2018 навчальному 

році були здійснені такі заходи: 

 поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів  

школи; 

 поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми; 

 проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів; 

 організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському  та  

обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних 

предметів; 

 проведена робота з підготовки та участі учнів школи у Всеукраїнському 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН; 

 організована робота з підготовки та участі учнів школи у міському, 

обласному та всеукраїському етапах предметних турнірів; 

 організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, 

спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; 

 організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів; 

 забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи; 

 визначені кандидати з числа обдарованих учнів школи на виплату  премії 

міського голови (Кривченко Данило, 11 клас).  

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та 

підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку 

індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом 

формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, 

поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку 

інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: 

Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.  

Аналізуючи роботу ШМО під час організації і проведення шкільного та 

міського етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

слід відзначити, що в даному напрямку вчителі хімії, біології, математики, 

географії, технологій, англійської та правознавства працюють систематично. 

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 24 призери  5-11 класів та  3 призери  4 класів : 

                               Переможці предметних олімпіад (міський тур) 

І ступеню 

1. Сорокіну Марію, ученицю  9 класу ЗОШ № 6 (вчитель Данилюк М.І.); 

2. Сорокіну Марію, ученицю 9 класу ЗОШ № 6 (вчитель Шульц Т.А.);  

3. Шестєрову Катерину, ученицю 10 класу ЗОШ № 6 (вчитель Шульц Т.А.); 

4. Андрієвську Дар’ю, ученицю 10 класу ЗОШ № 6 (вчитель Допірук О.Г.); 



ІІ ступеню 

5. Шестєрову Катерину, ученицю 10 класу ЗОШ № 6 (вчитель Ломовцева Н.І.); 

6. Троян Анастасію, ученицю ЗОШ № 6 (вчитель Данилюк М.І.); 

7. Ісаєву Катерину, ученицю ЗОШ № 6 (вчитель Данилюк М.І.), 

8. Васілатій Олену, ученицю 8 класу ЗОШ № 6 (вчитель Гамар О.І.);  

9. Міщенка Івана, учня 5 класу ЗОШ № 6  (вчитель  Шульц Т.А.); 

10. Андрієвську Дар’ю, ученицю 10 класу ЗОШ № 6  (вчитель  Шульц Т.А.); 

11. Павленко Юлію, ученицю 11 класу ЗОШ № 6  (вчитель  Саєнко М.М.); 

12. Шестєрову Катерину, ученицю 10 класу ЗОШ № 6 (вчитель Допірук О.Г.); 

ІІІ ступеню 

13. Андрієвську Дар’ю, ученицю 10 класу ЗОШ № 6 (вчитель Грабіна Л.В.); 

14. Троян Анастасію, ученицю 8 класу ЗОШ №6 (вчитель Данилюк М.І.); 

15. Ліщенко Наталю, ученицю 10 класу ЗОШ № 6 (вчитель Данилюк М.І.); 

16. Буртенко Костянтина, учня 8 класу ЗОШ № 6 (вчитель Гамар О.І.); 

17. Сорокіну Марію, ученицю 9 класу ЗОШ № 6 (вчитель Дімова М.А.); 

18. Товстигу Ольгу, ученицю 10 класу ЗОШ № 6 (вчитель  Гамар О.І.); 

19. Братінова Владислава, учня 6 класу ЗОШ № 6 (вчитель Шульц Т.А.); 

20. Коштерик Діану, ученицю 7 класу ЗОШ № 6 (вчитель Саєнко М.М.); 

21. Буртенка Костянтина, учня 8 класу ЗОШ № 6 (вчитель Саєнко М.М.); 

22. Вітрука Олександра, учня 7 класу ЗОШ № 6 (вчитель Черненко В.О.) 

23. Іванського Андрія, учня 9 класу ЗОШ № 6 (вчитель Байло Ю.С.); 

24. Серебрякова Андрія, учня 11 класу ЗОШ №6 (вчитель Байло Ю.С.). 
Початкова школа 

Диплом ІІ ступеню з  української мови 

Кочуг Ксенія, учениця 4-А класу (вчитель Чабаненко А.С.) 

І ступеню з  математики 
Кочуг Ксенія, учениця 4-А класу, (вчитель Чабаненко А.С.) 

ІІІ ступеню з  природознавства 
Кочуг Ксенія, учениця 4-А класу, (вчитель Чабаненко А.С.) 

 
На міському етапі міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. 

Яцика Кочуг Ксенія посіла І місце і ІІІ місце на обласному етапі. 

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

членів Малої академії наук України: ЛіщенкоН., 10 клас -  І місце у міському 

етапі МАН, секція «Геологія» та І місце на обласному етапі, Сорокіна М., ІІ 

місце на міському та обласному етапах секція «Геологія»; Шестерова К., 10 кл. 

-  ІІ місце у міському етапі МАН секція «Математика». На всеукраїнському 

конкурсі «Юний гідролог» учениці 8-Б класу Васілатій О. та Панченко К. 

посіли ІІ місце. 

         Прослідковується покращення у 2017/2018 навчальному році рівня 

результативності учнів школи за підсумками участі у міському етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

 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  учні брали участь у міському етапі VІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса 

Шевченка. 

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 ХVІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика. На міському етапі 

міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика учениця 4-А 

класу Кочуг Ксенія посіла І місце і ІІІ місце  на обласному етапі, а учень 3-А 



класу Ростіков Тимур посів ІІ місце на міському етапі. 

 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.) . 
Досягнення обдарованих учнів  школи щороку відзначаються на Святі  

урочистого вшанування обдарованих та їх керівників. 

Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2017/2018 

навчальному році була проведена різноманітна та результативна робота   щодо 

виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів. Близько 50% 

учнів стали учасниками шкільних, міських, обласних, всеукраїнських 

олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань тощо.   Результати, яких досягли учні, 

достатньо високі, але при систематичній  роботі педагогічного колективу є 

можливість покращити результати. Не всі шкільні методичні об’єднання 

проводили плідну роботу по підготовці учнів до участі у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, інтелектуальних турнірах та 

конкурсах тощо. 

Виховна робота 

та 

фізкультурно-

оздоровча і 

спортивно-

масова робота 

 

Організація 

роботи з 

предмета 

«Захист 

Вітчизни» та 

військово–

патріотичного 

виховання 

Викладання предмета ―Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання 

у навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році були організовані 

відповідно до ст. 9 Закону України «Про військовий обов‘язок і військову 

службу», планування ведеться відповідно до Типових навчальних планів для 

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом 

Міністерства освіти і науки від  29.05.2014  № 657, на вивчення предмета в 

2017/2018 навчальному  році  передбачено:  

у 10 - 11  класах  – 1,5 год. на тиждень.  

      Протягом 2017/2018 навчального року в школі працював гурток з 

військово-патріотичної тематики «Джура».  

У квітні 2018 року учні школи  приймали участь у Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Джура», у змаганнях зі стрільби  

команда посіла ІІІ місце. 

У навчальному закладі були розроблені та реалізовані плани заходів до 

відзначення річниці Дня Перемоги, до Дня визволення м. Білгорода-

Дністровського та України від фашистських загарбників: 

- конкурс малюнків на асфальті; 

- зустрічі з ветеранами Афганістану та Другої світової війни; 

- екскурсії до військових частин міста. 

Також учні брали активну участь в створенні «живого коридору» та 

покладанні квітів до Меморіалу слави, в шкільній бібліотеці були організовані 

виставки літератури, проводилися акції відповідної спрямованості, тематичні 

екскурсії до історичного музею, тематичні виставки тощо.   

Робота з 
Тема, над якою працювала психологічна служба навчального закладу в 

2017/2018 н. р.  



профілактики 

правопорушень 

та інших 

негативних 

проявів в 

учнівському 

середовищі 

та 

виконання 

законодавства 

України з 

питань 

соціального 

захисту дітей 

пільгових 

категорій 

«Соціально-психологічний супровід обдарованих дітей, дітей з девіантною 

поведінкою, дітей з соціально незахищених категорій та психологічний супровід всіх 

учасників навчально-виховного процесу». 

Мета та завдання, які стояли перед психологічною службою: 

Мета:    здійснення соціально-психологічного  супровіду  всіх учасників навчально-

виховного процесу, захист  психічного  здоров'я  і соціального благополуччя  учнів,   

педагогічних  працівників.    

Завдання: 

1. сприяти вибору підлітками професії відповідно їхніх ціннісних орієнтацій, 

здібностей, життєвих планів і можливостей, готувати учнів до свідомого життя; 

2. психологічний супровід  дітей соціально-незахищених категорій, надання 

соціальної допомоги, консультацій та соціальної підтримки; 

3. надання психологічної підтримки учням, які мають ознаки дезадаптації; 

4. співпраця з ССД, кримінальною поліцією. 

      Протягом 2017/2018 н.р. соціальним педагогом Сливкою А.В.  була проведена 

соціальна паспортизації класів та школи,  складені списки дітей по всім соціально-

незахищеним категоріям.  

     Також  проводилась така  просвіта серед вчителів: 

«Форми та методи роботи з обдарованими дітьми». 

«Причини девіантної поведінки». 

- Серед батьків: 

«Вибір професії в житті дитини»;  

«Самоосвіта батьків – запорука успішного виховання дітей».  

- Серед учнів: 

«Формула гарного настрою» Тренінгове заняття 5-Б  (15уч) 

«Як поводитись відповідально» Тренінгове заняття 9-Б (19 

уч) 

«Правила розмови з протилежною статтю» Тренінгове заняття 9-А (20уч) 

«Ми обираємо здоров’я» Тренінгове заняття 4-Б (27уч) 

«Ми обираємо здоров’я» Тренінгове заняття 4-А (17уч) 

«Розуміємо права людини» Годинна  спілкування 4-Б (23уч) 

«Якого кольору толерантність» Бесіда з елементами тренінгу 3-А (24уч) 

«Розуміємо права людини» Заняття з елементами тренінгу 5- А (23уч) 

«Всі ми різні, але всі рівні» Тренінгове заняття 11 (18 уч) 

«Профілактика ВІЛ/СНІДу» Тренінгове заняття 9-А (19 уч) 

«Вибір професії, або задача з багатьма невідомими» Тренінгове заняття 8-А(24уч) 

«Як оминути тенета торгівця людьми?» Тренінгове заняття 6-Б (15уч) 

«Інтернет. Друг чи ворог?» Тренінгове заняття 6-А(19уч) 

«Наше здоров’я !»  Тренінгове заняття 8-Б (19 уч) 

 

     Для педагогічного колективу проведено круглий стіл «Особливості навчально-

виховного процесу з дітьми з особливими потребами», на засіданнях методичного 

об’єднання класних керівників розглядалися такі питання : «Жорстоке поводження з 

дітьми. Правовий захист від насильства над дітьми в сім’ї. 

   Протягом навчального року функціонувала Рада Профілактики. Було проведено 10 

засідань. На них розглядалися такі питання: 

1. Складання та затвердження плану роботи на 2017/2018 н.р. (протокол №1 від 

13.09.17). 

2. Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» (протокол №1 від 13.09.17). 
3. Про соціальну паспортизацію класних колективів (протокол №1 від 13.09.17). 

4. Зняття з внутрішкільного обліку учня 10 класу Рождественського Ю. ( протокол 



№1 від 13.09.17). 

5. Порушення Статуту школи та правил поведінки учнями в учбовому закладі 
(постановка на внутрішкільний облік Виноградова Д. 3-Б класу( протокол №2 від 

27.09.17). 

6. Порушення Статуту школи та правил поведінки учнями в учбовому закладі 

(постановка на внутрішкільний облік Працкової С. 1-А клас (протокол №3 від 
17.10.17). 

 7.  Про  роботу соціально-психологічної служби школи   дітей з девіантною 

поведінкою (протокол №4 від 03.11.17). 

 8.  Про   проведену роботу запобігань пропуску навчально-виховного процесу  без 

поважних причин (протокол №4 від 03.11.17).  

9.  Залучення учнів, які перебувають на вн.обліку, до позакласної та позашкільної 

роботи (протокол №4 від 03.11.17). 

10. Порушення Статуту школи та правил поведінки учнями в учбовому закладі  

(Криворот Д. 8-Б.,Деміденко А. 6-А.,  Ланощук А. 7-Б,  постановка на внутрішкільний 

облік Виноградов Д. 3-Б (протокол №5 від 23.11.17). 

11. Порушення Статуту школи та правил поведінки учнями в учбовому закладі  Чурар 

В. 5-А,  Харьковського О. 6-Б. постановка на внутрішкільний облік (протокол №5 від 

23.11.17). 

12. Порушення Статуту школи та правил поведінки учнями в учбовому закладі  

Шатковського О. 6-Б,  Шевчук М. 8-А. (протокол №6 від 13.12.17). 

13. Зняття з вн.обліку учнів школи Поліщука М. 7-Б, Тейтеля М. 7-А. (протокол №7 

від 29.12.17). 

14. Звіт кл.керівників про стан відвідування учнями занять у 1 сем., звіт кл.керівників 

про роботу з учнями, які  перебувають на вн.обліку (протокол №8 від 19.02.17). 

15. Порушення Статуту школи та правил поведінки учнями в учбовому закладі 

(постановка на внутрішкільний облік Штанденко Д. 9-Б, Крутоголового О. 8-Б ( 

протокол №2 від 27.09.17). 

16. Зняття з вн.обліку учня школи Тишевича О. 9-Б (протокол №9 від 21.02.17). 

17. Зняття з вн.обліку учня школи Махновського Д. 6-Б (протокол №10 від 23.05.17). 

    В ході виконання Всеукраїнського заходу «Урок» було виявлено,  що станом на 1 

вересня 2017 року до навчальних занять не приступив  один учень 11 класу- Шокот С. 

Протягом навчального року з учнями, які можуть пропускати навчальні заняття без 

поважних причин та їх батьками проводились роз’яснювальні бесіди ( батьки: 

Стригунова Л.В.- 05.09.17, 08.09.17, Домаскіна О.Г.-18.10.17, Продан Р.А.-12.09.17; 

учні: Чурар З., Чурар В., Дуров К.). До відділу освіти був поданий один акт про 

невідвідування учнем навчальним занять ( Шокот С. учень 11 класу). Хлопець вибув 

до Білгород-Дністровської вечірньої (змінної) школи станом на 18.09.2017 р. 

Соціальним педагогом, педагогом-організатором та класними керівниками  

Байло Ю.С., Янаковою М.С., Серебряковою В.В., Міховою І.В. були проведені 

обстеження житлово-побутових умов  дітей, які позбавлені батьківського 

піклування, дитини-сироти, багатодітних родин з метою з’ясування потреб 

дітей. 
На внутрішкільному обліку на кінець року 2017/ 2018 н.р. перебуває 12 учнів 

(схильних до правопорушень). Порівняно з минулим роком кількість учнів, які 

перебувають на внутрішкільному обліку зменшилась, але все одно з цими учнями 

та їх батьками систематично проводяться профілактичні бесіди, лекції, заняття з 

елементами тренінгу; учні залучаються до позакласної та позашкільної роботи.  

У навчальному закладі розроблені та затверджені плани заходів щодо роботи з 

дітьми, схильними до правопорушень, протидії торгівлі людьми, профілактики 

бродяжництва, захисту прав неповнолітніх, запобігання бездоглядності та 

жорстокого поводження з дітьми, попередження вживання алкогольних напоїв, 



наркотичних та тютюнових виробів неповнолітніми особами, попередження 

скоєння самоушкоджень.  

Першочерговим в роботі соціального педагога є соціальний супровід дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При роботі з опікунами, 

соціальний педагог відстежує стан утримання,  проживання та виховання дитини. 

Опікуни в кінці року складають звіти щодо виконання своїх опікунських обов’язків 

та надають їх до служби у справах дітей. Соціальний педагог відстежує 

позашкільну зайнятість дітей даної категорії. У роботі з дітьми з особливими 

потребами  соціальний педагог працює в тісній співпраці з класними керівниками 

та батьками дитини. Традиційно по ЗОШ № 6 проводився тиждень інклюзивної 

освіти. Протягом тижня проведені уроки із залученням учня 11 класу Кривченко Д. 

Учні школи з особливими потребами прийняли участь у святкуванні Міжнародного 

дня людей з особливими потребами в МЦДТ.  

Робота з соціального захисту дітей з малозабезпечених сімей передбачає 

співпрацю соціального педагога з батьками сімей, які мають статус 

«малозабезпеченої». А саме в частині надання в навчальному закладі 

безкоштовного харчування дітям з цих родин та робота щодо надання консультацій 

батькам, за їх зверненнями, при вирішенні соціальних питань. 

Класні керівники  спільно з соціальним педагогом та педагогом - 

організатором проводять роботу щодо попередження пропусків навчальних занять 

без поважних причин та виявлення дітей з неблагополучних сімей на підставі 

обстежень умов проживання та виховання дітей вдома, а також на основі 

педагогічних спостережень за учнями.  

У школі налагоджена робота учнівського самоврядування, потенціал якого 

впроваджується для проведення превентивної роботи серед учнівської молоді, 

захисту прав учнів, подолання конфліктних ситуацій. Про що свідчать результати 

шкільних благодійних акцій «Діти-дітям», «Серце до серця», «Готуємо дітей до 

школи». Протягом акцій діти соціально-незахищених категорій, діти-сироти, 

позбавлені батьківського піклування, діти з особливими потребами отримують 

канцтовари, речову допомогу. 

Підсумовуючи вищевикладене, можно зробити висновок, що соціально-

психологічна служба школи функціонує на достатньому рівні. 

 


