
  

Звіт директора про роботу школи І-ІІІ ступенів № 6  

у 2015-2016 навчальному навчальному році.  
 
             Роботу школи організовано відповідно Державної програми  «Освіта 

України ХХІ ст..», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної 

середньої та дошкільної освіти», Концепції загальної середньої освіти, 

Концепції профільного навчання, Статутом школи, Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, 

законодавством України, іншими нормативними і законодавчими актами 

центральних і місцевих органів влади, що регламентують роботу керівника 

загальноосвітнього навчального закладу.    

 Згідно з річним планом роботи школи на 2015 – 2016 навчальний рік 

педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою:            

“Інформативність як засіб системного підвищення якості навчально – 

виховного процесу”. Для науково-методичного забезпечення роботи 

педагогічного колективу працювала методична рада, до якої входять учителі-

предметники, 5 методичних об’єднань вчителів з основних 

предметів.Засідання методичної ради та методичних об’єднань проводились 

згідно річого плану роботи. 

На засіданнях м/о розглядалися такі  основні питання, як: 

•    обговорення й затвердження плану роботи на 2015 – 2016 н.р.; 

•    опрацювання методичних листів Міністерства освіти і науки, програм,  

вимог до планування та ведення шкільної документації; 

•    підготовка, проведення та результати шкільних та обласних олімпіад; 

•    обговорення творчих уроків учителів, що атестуються; 

•    обговорення та узагальнення досягнень педагогічного досвіду вчителів; 

•    робота з обдарованими та невстигаючими дітьми; 

•    підготовка та проведення підсумкових контрольних робіт, зрізів знань по 

окремих предметах, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання; 

•    організація позакласної роботи з предметів; 

•    звіти вчителів, що атестуються та досвід яких вивчається; 

•    конференції по обміну досвідом тощо. 

  

Засідання методичних об’єднань спрямовували роботу кожного 

вчителя, давали змогу аналізувати свою роботу, вивчати досвід. 

Педагогічний колектив школи налічує 38 вчителів, з них – 34 жінки. 

Спеціалістів вищої категорії – 22-58%,  

І категорії – 4 – 11%,  

ІІ категорії – 3 – 8%,  

спеціаліст – 3 – 8%.  

Вищу освіту мають 35 вчителів – 92%, бакалавр – 1-3%, неповну вищу 

-2 – 5%. Педагогічний стаж 26 вчителів ( 68%) більше 20 років; більше 10 



років стажу мають 7 вчителів ( 18%); до 10 років стажу у 3 вчителів ( 9%); 

молодих спеціалістів 2 – 5%. В школі працюють і діляться своїм досвідом 11 

пенсіонерів. На 1 вересня 2016 року в школі буде  вакансія з біології 9 годин.    

Давно і злагоджено працює педагогічний колектив школи. Кожного 

року учні школи під керівництвом педагогів займають призові місця на 

міських і обласних олімпіадах та конкурсах, посідають призові місця в роботі 

МАН на всіх рівнях. ( 23 переможця міських олімпіад і 4 місця на обласних 

олімпіадах). За здобуті перемоги 4 вчителя школи Дімова Марія Афанасіївна, 

Данилюк Марія Іванівна, Шарніна Людмила Володимирівна, Красножан 

Олена Олександрівна нагороджені грамотами міського відділу освіти та 

грошовими преміями. Державні нагороди «Відмінник освіти» мають два 

вчителя Дімова М.А., Данилюк М.І. Дімова М.А. нагороджена також 

нагрудним знаком   ім. Василя Сухомлинського. 6 вчителів (16 %) мають 

звання вчитель-методист, 14 вчителів (38%) мають звання старший учитель.  

Робота з учнями та обдарованою молоддю 

 

На кінець навчального року в ЗОШ №6 налічується 521 учень. З них: 1-

4 класи – 221 учень; 5-9 класи – 249 учень; 9-10 класи – 51 учень. На 

відмінно учбовий рік закінчило 43 учня– 9 %.  

  

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

2015-2016 (міський єтап) 

І місце  

1. Біологія Бурячківський Станіслав, учень 10 класу (вчитель Данилюк М.І.) 

2. Географія Євдокименко Вероніка, учениця 11класу(вчитель Дімова М.А.); 

3. Іноземна мова Бурячківський Станіслав, учень 10 класу (вчитель 

Красножан О.О.)  

4. Технології Ніколаєнко Владислав, учень 11 класу (вчитель Байло Ю.С.)  

 

ІІ місце  

5. Рос. мова і літ. Бурячковський Станіслав, учень 10 класу (вчитель 

Скворцова Г.М.)  

6. Біологія Ісаєва Катерина, учениця 9 класу (вчитель Шарніна Л.В.)  

7. Математика Поспелко Володимира, учня 6 класу (вчитель Саєнко М.М.)  

8. Математика Павленко Юлію, ученицю 6 класу (вчитель Саєнко М.М.)  

9. Математика Бурячковський Станіслав, учень 10 класу (вчитель Шульц 

Т.А.)  

10. Технології Іванський Андрій, учень 7 класу (вчитель Байло Ю.С.)  

 

ІІІ місце  

11. Географія Іванський Володимир, учень 9 класу (вчитель Дімова М.А.)  

12. Математика Гріцишин Владислав, учень 8 класу (вчитель Шульц Т.А.)  



13. Правознавство Ісаєва Катерина, учениця 9 класу (вчитель Допірук О.Г.) 

 

Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін 2015-2016 (обласний єтап) 

 

ІІ місце  

 

1. Біологія Бурячківський Станіслав, учень 10 класу (вчитель Данилюк М.І.) 

 

ІІІ місце  

 

2. Іноземна мова Бурячківський Станіслав, учень 10 класу (вчитель 

Красножан О.О.)  

3. Рос. мова і літ. Бурячковський Станіслав, учень 10 класу (вчитель 

Скворцова Г.М.)  

4. Біологія Ісаєва Катерина, учениця 9 класу (вчитель Шарніна Л.В.) 

 

Наші випускники 11класу показали дуже добрі результати за 

підсумками ЗНО з украіньської мови та літератури і математики. Так, з 

україньської мови якість знань склала 73%, писали 22 учня (високий рівень 

- 4 (18%), достатній рівень – 12 (55%)), середній рівень – 6 (27%), оцінок 1 -

3 немає. З математики якість знань – 75%, здавали 16 учнів (високий рівень 

- 2 (13%), достатній рівень – 10 (62%)), середній рівень – 4 (25%), оцінок 1 -

3 немає. За підсумками ЗНО з ціх предметів наша школа серед усіх шкіл 

міста посіла 2 місце, після міського ліцею. Нажаль, оцінки з історії України 

нижчи, сдавали 6 учнів ( достатний рівень – 1 (17%), середній – 4(67%), 

початковий – 1 (16%). В цьому навчальному році в школі було 4 

претендента на отримання золотої медалі за високи досягнення у навчанні. 

Одна випускниця Євдокименко Вероніка підтвердила це високе звання, 

Рудніцька Юлія отримає срібну медаль, нажаль два претендента Федорова 

Аліна і Ткаченко Юлія отримали 8 балів з математики, тому отримають 

звичайний атестат. 

Три відмінника 9 класу – Ісаєва Катерина, Баран Марія, Іванський 

Володимир - претенденти на отримання свідоцтва з відзнакою. 

 

  Згідно методичних рекомендацій щодо роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в закладах освіти в школі І-ІІІ ступенів №6 створено 

службу з охорони праці та безпеки життєдіяльності,розроблено та 

затверджено Положення про службу з охорони праці. Наказом по школі 

визначено відповідальних за пожежну безпеку, електробезпеку, створено 

постійно діючу комісію з питань охорони праці та безпеку життєдіяльності. 

         В кожному навчальному кабінеті , майстерні, лабораторії, створено  

безпечні умови для  праці та навчання. Проведено ревізію наявної техніки, 



верстатного устаткування, обладнання, механізмів на предмет наявності 

засобів захисту. 

 З метою профілактики дитячого травматизму, надання учням елементарних 

знань з питань безпеки життєдіяльності , вивчення правил поведінки в 

екстремальних ситуаціях в школі було проведено « Тижні знань правил 

дорожнього руху», « Тиждень знань з пожежної безпеки»  ,          « Тижні 

безпеки життєдіяльності», « День ЦО». Для пропагування дотримання 

правил дорожнього руху дітьми, щороку в вересні проводиться рейд « Увага! 

Діти - на дорозі! ». Систематично проводяться протягом  навчального року , 

особливо перед канікулами ,заходи щодо профілактики дитячого 

травматизму,виконуються програми із формування в учнів навичок безпечної 

поведінки на вулицях і дорогах. В школі створено інформаційні 

стенди,пам’ятки на тему безпеки дорожнього руху, дій у надзвичайних 

ситуаціях. 

          

        

Аналіз виховної діяльності 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

м. Білгорода-Дністровського Одеської області 

за 2015 -2016 н.р. 
 

               Виховна діяльність роботи школи була спрямована на реалізацію 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», «Конвенції про права дитини», «Концепції національно – 

патріотичного виховання дітей і молоді», методичних рекомендацій з питань 

організації виховної роботи у навчальних закладах Одеського регіону в 

2015/2016 навчальному році, методичних рекомендацій щодо національно – 

патріотичного  виховання у загальноосвітніх закладах, документів 

Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів 

місцевого самоврядування. 

             Науково – методична проблема, над якою працює методичне 

об’єднання класних керівників: «Знання національних традицій, як спосіб 

морального виховання і розвитку національної свідомості» 

      Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань: 

 • виховання громадсько - патріотичних якостей учнів; 

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного 

розвитку учнів; 

 • турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя; 

 • естетичне, екологічне та трудове виховання як  складові підготовки учнів 

до дорослого життя; 

 • продовження сумісної роботи соціально – психологічної  служби з 

педагогами, учнями, батьками. 

          Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі в 2015/2016 

н. р. згідно наказу по школі  від 31.08.2015р. № 145 «Про розподіл 



функціональних обов’язків та посадової відповідальності між 

адміністративними працівниками» працюють: 

- педагог-організатор,  

- практичні психологи, 

- соціальний педагог,  

- 19 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 «В єдності наша сила», 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 (майстер – клас зі 

спортивної акробатики від майстра спорту та чемпіонки України 

Бєлєндяєвої С.М.), спортивне свято «Будьмо здорові», (3 кл. Міхова І.В, 

Крицька І.В.), урок мужності  «Тримайся, моя рідна Україно, борися, люба, 

за своє життя» ( зустріч з воїном АТО, 4 - А кл., Антіпова С.Я.), усний 

журнал «Символи України» (4 – А кл., Антіпова С.Я.), конкурсна програма 

«Зростаємо мужніми» (до Дня Збройних сил України (2 – А кл., Чабаненко 

А.С.), усний журнал «Всім серцем любіть Україну» ( 2-Б кл., Серебрякова 

В.В.), свято  « Міжнародний День Чорного моря» ( 6 - А кл., Гамар О.І.), 

захід «Напиши листа патріоту  України» (6 – А кл.,  Красножан О.О., 8 – А 

кл.,  Шульц Т.А. та 8 – Б кл.,  Допірук О.Г. ), «Напиши листа захиснику 

України», брейн – ринг « Козацька слава не вмре, не поляже» (8 – 9 кл. 

Допірук О.Г.), зустріч з Левко Лук’яненком «Думки про сьогодення»  (11 

кл., Саєнко М.М.), захід «З присвятою замордованим» ( 6 – А кл., 

Красножан О.О.),  заходи до Дня Гідності та Свободи, 25-й річниці 

Революції на граніті, тематичні тижні (права, толерантності, рідної мови), 

конкурси плакатів, акція патріотичного малюнку, конференція «Життя як 

подвиг( фундатори рідного слова)» (9 - 11 кл. Ліщенко Г.М.), новорічні 

свята (Буртенко І.О., Мілованова О.В., члени ШУС.), акція «Пошта 

Доброти» (Деркач М.В.).   Традиційними стали санітарні п’ятниці, 

екологічний суботник на узбережжі Дністровського лиману (7 - 9 кл. Гамар 

О.І), операція «Годівничка» (1 – 5 кл., класні керівники). Учнями  школи 

здійснені навчально-тематичні екскурсії по рідному краю, а саме: до 

краєзнавчого музею «Антитерористична операція. Весна 2014» (10 – 11 кл.,  

Коваль Ю.М.), до Меморіалу Слави (8 кл., Буртенко І.О., 7 – Б кл., 

Браткевич Л.Т.),  до музею цікавих наук м. Одеси (5 – 6 кл., Голякова Н.І., 

Красножан О.О., Іванова Л.П.), екскурсія до Білгород – Дністровського 



міськрайонного суду (10 кл., Допірук О.Г.). У жовтні  учні 8 – х класів 

брали участь у вартовій та патрульній службі на Меморіалі Слави.  

           16 жовтня 2015 року  відбулося відкриття меморіальної дошки     

Почесному громадянину міста, вчителю Бодрусу О.К. (кошти зібрані 

вчителями, випускниками школи).  

         Окремо слід відзначити співпрацю учнів із воїнами-

інтернаціоналістами. У лютому було організовано зустріч із воїнами-

афганцями: з Василенко С.М. для учнів 6,8,10,11 класів (Ломовцева 

Н.І.,Іванова Л.П., Шульц Т.А., Допірук О.Г., Данилюк М.І., Саєнко М.М.), з 

Любченко М. Г. (класний керівник Шарніна Л.В.). У квітні організовано 

зустріч  учнів  9 класу з учасником ліквідації аварії на ЧАЕС Якубським 

О.О., проведено загальношкільну лінійку «Чорнобиль не має минулого часу», 

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), показ  презентації та показ 

фільмів, присвячених 30-ій річниці трагедії у Чорнобилі. 

     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. 

   Протягом  І семестру 2015/2016 року  вчитель образотворчого мистецтва  

Батишева М.Є оформляла тематичні виставки творчих робіт учнів. 

Бібліотекар Шабаневич В.О. оформляла тематичні виставки літератури. 

Бібліотекар Сливка А.В. разом  із вчителем історії підготували захід до Дня 

пам’яті жертв голодоморів ( 8 – Б кл.). 

Гурткова робота в закладі представлена такими гуртками : 

- вокальний гурток, керівник Мілованова О.В.; 

-  Захист Вітчизни, керівник Коваль Ю.М. 

   Гуртківці беруть участь у загальношкільних та позашкільних заходах. 

Учениці  6 – А класу Чудак О. присуджено  Гран - прі міжміського 

фестивалю – конкурсу естрадної пісні «Пісенний дивосвіт». Керівник 

гуртка «Захист Вітчизни» організував участь учнів: 

- у вивченні  стрілецької зброї (учбової) у міському ліцеї; 

-  у шкільних змаганнях між учнями 10 – 11 кл. по стрільбі з пневматичної 

зброї; 

-  у зустрічі з учасником АТО у краєзнавчому музеї; 

-  у міському етапі Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – 

патріотичної гри  «Сокіл» («Джура»);  

- у міській спартакіаді допризовної молоді «Патріот України».  

      Традиційно з 30.11.2015 - 06.12.2015 по ЗОШ № 6 проводився тиждень 

інклюзивної освіти. У грудні організовано благодійну акцію  «Діти – дітям» 

по збору іграшок, одягу та книжок для малозабезпечених дітей школи, 

дітям-переселенцям зі Сходу України з обмеженими можливостями смт. 

Сергіївка.  

           Заступниками директора з НВР ведеться  облік роботи обдарованих 

учнів, їх успіхів як в інтелектуальних змаганнях так і в творчих та 



спортивних.  Протягом останніх років учні школи займали ІІІ місце по 

кількості призових місць у міських предметних олімпіадах. Учень  10 класу 

Бурячківський Станіслав отримав  3 призових місця у обласних олімпіадах (ІІ 

місце з біології; ІІІ місце з англійської мови; ІІІ місце з російської мови), 

учениця 11 класу  Євдокименко Вероніка (ІІІ місце у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт  з 

географії МАН України), учениця 9 кл. Ісаєва Катерина (ІІІ місце у обласній 

олімпіаді з хімії). Учні школи мають перемоги у   міських, обласних 

(Чумаченко Б.,8 – А кл., легка атлетика),  Всеукраїнських (Лук’янчук А., 11 

кл. вільна боротьба), міжнародних   конкурсах (Варналі В., 6 - Б кл., Ходос 

Є., 2 – А кл., Поспєлко М., 4 – Б кл., Завідонська Я. 5 – Б кл. - спортивна 

акробатика).     

          Протягом семестру  учні школи  брали  участь у заходах, організованих   

комунальним закладом «Міський Центр дитячої творчості». Так, команда 

«Юний турист» зайняла ІІ місце у міському святі «День туризму», в рамках  

Всесвітнього Дня туризм, команда «Зелені долоньки» перемогла у номінації 

«Естетика костюмів і реквізиту» у міському  фестивалі  - конкурсі 

«Екологічний ярмарок – 2015», ІІ місце ( І  вікова категорія) у конкурсі 

малюнків «Зміни клімату: наші дії, спрямовані на зменшення негативних 

впливів» (кер. Батишева М.Є). Команда «Тірас» зайняла ІІІ місце у 

Студентських іграх з волейболу серед юнаків, команда хлопців  - І місце у 

міських іграх з волейболу серед учнів, команда дівчат - ІІ місце у міських 

іграх з волейболу серед учнів, команда школи зайняла ІІІ місце у змаганнях 

серед шкіл, присвячених Дню фізичної культури та спорту України. 

 Президент ШУС Федорова А. приймала участь: 

-   у привітанні з Днем Святого Миколая дітей – інвалідів, переселених з 

Луганської та Донецької обл. (виготовлені подарунки, зібрані теплі речі 

та іграшки, канцтовари),  

- у прямому ефірі міського радіо за участю учнів – лідерів учнівського 

самоврядування. 

          Учні 9 класу (кл. кер. Ліщенко Г.М..) відвідали у Центрі культури та 

дозвілля ім.. Шевченко  урочистий концерт, присвячений Дню Збройних 

сил України, урочисті збори з нагоди Дня Перемоги. Діти школи відвідали 

вистави  «Кайдашева сім'я»( 8 – 11 кл.), «Кіт у чоботях» (3 кл.), виступ 

майстра художнього слова А.Паламаренко, вистава «Сила любові» (6 кл.) 

          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 - учениця 11 класу Федорова А. 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 міській акції 

«Рушник єднання», День Вишиванки,  концерт до Дня 8 Березня, виставка  

малюнків  і стіннівок; підготовка до міського свята День туризму, 

благодійних акцій, новорічні свята.  

            У школі активно працює загін волонтерів, який допомагає у 

проведені  благодійних акцій: 

- В рамках Всеукраїнського заходу «Урок» організовано та проведено 

благодійну акцію «Готуємо дітей до школи»  по збору одягу, шкільного 

приладдя для дітей соціальних категорій. 

- В рамках міської акції «з Луганщиною разом» організовано збір  теплого 

одягу, шкільного приладдя. 

- Операція «Турбота» - здійснили соціальний патронаж 11 ветеранів  

педагогічної праці навчального закладу за місцем проживання та 2 інвалідів 

Другої світової війни. 

- До Дня святого Миколая учні школи підготували малюнки, листи, 

гостинці (печиво мандарини, яблука, цукерки, горіхи), теплі шкарпетки для 

бійців АТО.  

- Педагог – організатор, соціальний педагог, керівник  гуртка Бурдух Н.Г.  

та члени ШУС підготували   подарунки (41  новорічну іграшку), 

виготовлені власноруч, для дітей з обмеженими можливостями, які є 

переселенцями зі Сходу України. (до Дня Святого Миколая). 

- Протягом  міської акції «Копилка Доброй Надежды» по збору коштів для 

онкохворих дітей Одеської області було зібрано 196 грн.. 

- Під час акцій «Діти – дітям» були зібрані гроші на лікування: учениці 

ЗОШ № 11 Захарової Олександри  - 260 грн. 

- Учні та педагоги  школи взяли участь у благодійному ярмарку до Дня 

святого Миколая, було зібрано 260 грн. для лікування хворих дітей міста.  

- Благодійна акція «З добрим ранком, ветеране» - привітали 2 інвалідів 

Другої світової війни, 28 чол. – вдів інвалідів  та учасників Другої світової 

війни, 11 ветеранів педагогічної праці навчального закладу.  

        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 2015/2016 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. До більшості заходів залучаються батьки 

учнів – музичний супровід на загальношкільні свята надавав  член 

батьківського комітету, батько учнів 3 - Б та 8 - А класів  Козубенко С.Ф.  

         До Дня Святого Миколая батьківським комітетом школи були 

закуплені 30 солодких подарунків дітям соціальних категорій школи.  

Продовжується робота по педагогічній просвіті батьків (поповнюється 

тематична папка «Педагогічна скарбничка для батьків», виступи психолога 

на батьківських зборах).  

 

 
 

Інформація 

про результати діяльності соціально-психологічної служби ЗНЗ 

у 2015/2016 н. р. 

 

Тема, над якою працювала психологічна служба навчального закладу в 

2015/2016 н. р. «Соціальний супровід дітей з девіантною поведінкою, дітей з 

соціально незахищених категорій та психологічний супровід під час адаптації 

учнів.» 

Мета та завдання, які стояли перед психологічною службою: 

- здійснювати психологічну допомогу всім учасникам навчально-

виховного процесу  

- корегувати її особистісні риси й структуру особистості, соціальні 

стосунки, сприяти розкриттю творчого потенціалу 

- за підсумками діагностики надати підтримку учням, які мають ознаки 

дезадаптації 

- психологічний супровід дітей соціально-незахищених категорій, надання 

соціальної допомоги, консультацій та соціальної підтримки; 

- сприяти вибору підлітками професії відповідно їхніх ціннісних 

орієнтацій, здібностей,  життєвих планів і можливостей, готувати учнів 

до свідомого життя; 

- співпраця з ССД, кримінальною поліцією. 

     

      Протягом 2015/2016 н.р. соціальним педагогом та практичним 

психологом школи була проведена така психологічна діагностика:  

 -   психологічне дослідження    готовності учнів 1-х класів    до нових умов 

навчання   в початковій школі. У дослідженні брали участь 61 учень. Із них 

високий рівень готовності до навчання в школі  -  23 % (14 учнів), середній 



рівень - 46% (28 учнів), низький рівень -  31% (19 учнів). Основними 

причинами низького рівня виявилися низький рівень розвитку 

фонематичного слуху та слухового сприйняття, низький рівень уваги, уміння 

точно виконувати вказівки дорослого. 

 - психологічне дослідження адаптації учнів  5-х класів до нових умов 

навчання у середній школі. У дослідженні брали участь 61 учень. Із них 

високий рівень готовності до навчання в школі  -  8% (23 учнів), середній 

рівень - 52% (24 учнів), низький рівень -  30%  (14 учнів). Основними 

причинами низького рівня виявилися низький рівень розвитку довільної 

уваги та низький рівень розвитку логічного мислення. 

- дослідження психологічної готовності учнів 4-го класу до навчання у 

середній ланці школи. У дослідженні брали участь 55 учнів. Із них високий 

рівень готовності до навчання в школі  -  4% (2учня), середній рівень - 54 % 

(30 учнів), низький рівень -  42% (23 учня). Основними причинами низького 

рівня виявилися низький рівень розвитку логічного мислення; низький рівень 

пізнавальної активності. 

     Батьки, педагогічний колектив та учні школи прийняли участь у  

Всеукраїнському моніторингу «Ефективність функціонування психологічної 

служби та ставлення учасників НВП до результатів діяльності працівників 

психологічної служби». 

 Соціальним педагогом була проведена соціальна паспортизації класів та 

школи,  складені списки дітей по всім соціально-незахищеним категоріям, 

проведенні соціометричні досліджень у 4-х, 5-х класах. Проводилась групова 

корекційна робота з учнями 1-х, 4-х, 5-х. Основною метою був розвиток 

пізнавальних процесів учнів.  

     Протягом 2015/2016 н.р. проводилась така психологічна просвіта: 

Серед батьків: 

«Адаптація учнів до навчання в  середній школі.» 

«Спілкування з батьками майбутніх першокласників «Дитячі мрії » 

Семінар «Щасливе батьківство» 

«Стрес. Шляхи подолання» 

«Пізнай себе» 

«Наші думки – наша сила»  

Серед учнів: 

 
«Вчимося не ображатися» Тренінг 9  (17 уч) 

«Вчимося не ображатися» Тренінг 8-А (21 

уч) 

«Якого кольору толерантність?» Тренінг 5-А (22уч) 

«Ми обираємо здоров’я» Тренінг 6-Б (14 уч) 

«Всі ми різні, але всі рівні» Тренінг 7-Б (17 уч) 

«Профілактика ВІЛ/СНІДу» Тренінг 7-А (19 уч) 

«Розвиваємо комунікативні якості» Тренінгове заняття 7-Б (21 уч) 

«Розвиваємо комунікативні якості» Тренінгове заняття 6-А (19 уч) 

«Формування навичок безпечної поведінки» Тренінгове заняття 7-А (18 уч) 

«Формування навичок безпечної поведінки» Тренінгове заняття 7-Б (21 уч) 



«Формування навичок безпечної поведінки» Тренінгове заняття 6-А (17 уч) 

«Вибір професії, або задача з багатьма невідомими» Тренінгове заняття 9  (23 уч) 

«Вибір професії, або задача з багатьма невідомими» Тренінгове заняття 10  (17 уч) 

«Ти і твої батьки неоголошена війна» Заняття з елементами 

тренінгу 

8-Б (19 уч) 

«Як оминути тенета торгівця людьми?» Тренінгове заняття 9  (18 уч) 

«Як оминути тенета торгівця людьми?» Тренінгове заняття 10  (15 уч) 

«Знаємо свої права – виконуємо обов’язки» Тренінг 4-Б (12 уч) 

«Знаємо свої права – виконуємо обов’язки» Тренінг 5-Б (19 уч) 

«Комп’ютерна залежність – виклик»  Тренінгове заняття 8-А (21 уч) 

«Знаємо свої права – виконуємо обов’язки» Тренінг 4-А (18 уч) 

«Комп’ютерна залежність – виклик»  Тренінгове заняття 9  (14 уч) 

«Як захистити себе від туберкульозу?» Лекція 9  (21 уч) 

«Ми за здоровий спосіб життя!» Тренінг 6-А (23 уч) 

«Ми за здоровий спосіб життя!» Тренінг 6-Б (21 уч) 

«Ми за здоровий спосіб життя!» Тренінг 5-А (24 уч) 

«Ми за здоровий спосіб життя!» Тренінг 5-Б (22 уч) 

«Готуємося до ДПА. Профілактика стресів» Тренінгове заняття 4-А ( 21 

уч) 

«Готуємося до ДПА. Профілактика стресів» Тренінгове заняття 4-Б ( 27 уч) 

 

     Для педагогічного колективу проведено круглий стіл «Сучасні технології 

роботи з важковиховуваними дітьми», на засіданнях методичного об’єднання 

класних керівників розглядалися такі питання : «Жорстоке поводження з 

дітьми. Правовий захист від насильства над дітьми в сім’ї », «Запобігання 

торгівлі людьми». 

   Протягом навчального року функціонувала Рада Профілактики. Було 

проведено 5 засідань. На них розглядалася поведінка учнів, які схильні до 

правопорушень.  На кінець року на внутрішкільному обліку знаходяться 9 

учнів. Для покращення їх поведінки постійно проводились профілактичні 

бесіди з цими учнями та їх батьками. 

Також постійно проводиться контроль за станом відвідування учнями школу. 

Так на дому було відвіданно 21 родину.  

 Налагоджена робота школи зі службою у справах дітей, центром соціальних 

служб для сімї, дітей та молоді, відділом Національної поліції м. Білгорода-

Дністровського. Проводиться постійний патронаж дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах  та дітей з багатодітних сімей.  

 
 

          

Управлінська діяльність. 
 

 Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом 

внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і 

виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована 

в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників 



навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, 

єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє 

досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й 

забезпечує планомірний розвиток школи. 

         У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. 

Підключення до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами 

сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, 

сайтами обласних інститутів післядипломної 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. 

 Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція 

управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість 

реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу 

освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного 

колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші 

питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні 

явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову 

атмосферу в колективі. 

 Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом 

навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення 

викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, 

перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Під час проведення 

внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів 

заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення 

стану викладання предметів із використанням комп’ютера. Аналіз 

результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в 

рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному 

закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, 

проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану 

навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи 

приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. 

 Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до 

демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі 

врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий 

мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й 

самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Я, як директор 

школи, в роботі з працівниками намагаюсь дотримуваться партнерського 

стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні 

варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і 

в подальшому реалізується. 

 Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, 

інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля 

позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в 



школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; 

переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення 

до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю. Учителям 

надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру 

роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх 

підлеглих я бачу насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських 

якостей і властивостей. 

 Наявні результати і здобутки з управління закладом – це не лише моя 

особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива праця заступників 

директора з НВР, ВР, завгопа, кожного члена трудового колективу, батьків та 

громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність. 

 Поряд із управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Робота нашого 

закладу загалом є відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо їх, а 

з метою ліквідації ведемо відкритий діалог на нарадах, у співбесідах та 

вживаємо заходи щодо зменшення негативного впливу на навчально-

виховний процес. 

 

Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі: 

 Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. 

Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським 

колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та 

розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть 

активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками 

позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх 

дітей, родинними святами. 

  Необхідно відновити одну з традиційних форм роботи з батьками в 

школі - батьківській всеобуч. Тематику лекцій підбирати з урахуванням 

вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв будуть  брати участь 

адміністрація школи, шкільний психолог,  працівники всіх служб, центру 

зайнятості, районного відділу юстиції. 
 

  Призначення витрачених батьківських коштів 

  

1.      Забезпечення належного рівня навчальної, методичної  та виховної 

роботи в школі, а саме: 

          - дидактичний матеріал, періодична методична література 

          - нагороди кращим учням, класам, вчителям 

          - придбання канцелярських товарів 

          - забезпечення роботи та обслуговування множувальної техніки 

  2.     Забезпечення та дотримання санітарно-епідеміологічних норм, 

необхідних для належного рівня утримання школи: 

          - миючі засоби, дезрозчини, придбання хозтоварів 

          - електротовари 

          - сантехнічні матеріали та комплектуючі 

  3.     Придбання та обслуговування комп'ютерної техніки. 



  4.     Ремонтні роботи по школі, косметичний ремонт (матеріали та робота): 

  5.      Ремонт меблів: 

  6.      Забезпечення медичного обслуговування учнів та вчителів 

  7.      Проведення дератізації школи 

  8.      Озеленення 

  9.      Охорона школи 

 10.    Інтернет зв'язок, телефон 

 11.    Решітки на вікна спортивної зали (5800 грн) 

 12.    Краска (6000 грн) 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 


