
Звіт 

директора Ніжинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. №9 

Рибака Володимира Петровича 

за 2019-2020 н. р. 

 

         У своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положенням 

«Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами 

України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами 

внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими 

нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього 

навчального закладу.  

Педагогічний коллектив школи в поточному навчальному році проводив 

послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними 

законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з 

реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом 

початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, 

перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і 

методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність. 

 

1.   Персональний  внесок  керівника  у   підвищення   рівня організації навчально-

виховного процесу у навчальному закладі: 

Основною метою моєї діяльності, як керівника, у 2019/2020 навчальному році 

було: 

- створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян 

на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти в умовах 

школи І-ІІІ ступенів та перехід до школи нового типу відповідно до « Закону про 

повну загальну середню освіту»; 

- вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків та учнів; 

- забезпечення функціонування та розвитку школи , підвищення якості освіти та 

ефективності виховання і розвитку учнів; 

- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

 

1.1. Аналіз структури і мережі школи за 2019/2020 навчальний рік. Збереження 

контингенту 

У Ніжинській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №9 станом на 1 вересня 2019 року 

навчалося 608 учнів,  на кінець року - 601, що складало 20 класів. Середня 

наповнюваність класів становила 30,4 учнів.  

Мережа класів у школі 

Навчальний рік Станом на 05.09    навчального 

року 

Кількість класів 

2015/2016 542 19 

2016/2017 571 19 

2017/2018 604 20 

2018/2019 607 20 

2019/2020 608 20 



 

          У  1-2 класах продовжила роботу «Нова Українська школа». Набір учнів до 1 класу 

відбувався відповідно до «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти», затвердженого наказом МОНУ №367 від 

16.04.2018 року. Відкрито один 10 клас -26 учнів. Усі учні нашого мікрорайону охоплені 

навчанням. Постійно проводиться моніторинг кількості майбутніх першокласників. 

       До двох 1-х класів 2020-2021 н.р. зараховано 60 учнів (класоводи Бойко Т.М. та 

Федорець Ю.О.) . 

 

Навчальний рік Кількість 1-х 

класів 

Кількість поданих заяв Кількість зарахованих 

дітей до 1-го класу 

2015-2016 н.р. 2 64 64 

2016-2017 н.р. 2 65 65 

2017-2018 н.р. 2 73 73 

2018-2019 н.р. 2 62 60 

2019-2020 н.р. 2 63 60 

 

           Всі випускники 9 класів продовжили навчання. 

 

Результати працевлаштування випускників школи 

 

9 клас 

 

11 клас 

Навчальни

й рік 

Випущен

о учнів 

ВНЗ 

ІІІ-ІV 

р. акр 

ВНЗ І-ІІ 

р. акр 

ПТНЗ працевлашту

вання 

курси 

2014-2015 21 10 3 7  1 

2015-2016 19 16 2 1   

2016-2017 20 15 3 2   

2017-2018 21 13 14 4   

2018-2019 19 12 3 3 1  

 

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес 

 

          Учні 7-9 класів вивчають  німецьку мову, як ІІ іноземну. З метою реалізації 

освітніх запитів батьків та дітей 8-А клас поглиблено вивчає математику (алгебра – 5 

годин, геометрія – 3 години), у 5-А та 5-Б класах на підсилення предмету математика 

виділено по 1 годині.  

Навчальний 

рік 

Випущено 

учнів 

Охоплено різними 

формами навчання 

У денних 

ЗНЗ 

ВНЗ І-ІІ 

р. акр. 

ПТНЗ Вибуло 

2014-2015 54 54 38 12 4 0 

2015-2016 45 45 33 11 1 0 

2016-2017 35 35 15 16 4 0 

2017-2018 55 54 36 12 4 2 

2018-2019 60 60 37 18 5 0 



         Згідно результатів опитування батьків та учнів і на підставі заяв, протягом  2019-

2020 н.р. у 10 та 11 класах додаткові години розподілено на вивчення профільних 

предметів: українська мова – 4 години, українська література – 4 години, зарубіжна 

література – 3 години. 

         Згідно заяв учнів та з метою підготовки обдарованих дітей у 11 класі вивчаються 

вібірково-обов’язкові предмети: технології (у 10 класі – 1 година на тиждень, у 11 класі 

– 2 години на тиждень), інформатика (у 10 класі – 2 години на тиждень, у 11 класі – 1 

година на тиждень). Організовано індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) для 

трьох учнів: Потичев Р.-3-Б клас, Ярмоленко Н.-8-Б клас та Алєксєєв М.-11 клас. 

 

  1.3.   Вжиті  заходи  щодо  забезпечення  навчального  закладу кваліфікованими   

педагогічними   кадрами  та   доцільність    їх розстановки 

 

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі штатним 

розписом та навчальним планом. 

          Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування 

дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, 

підвищення його кваліфікаційного рівня.  

 

Педагогічний колектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2015
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2016 

н.р. 

 2016

- 

2017 

н.р. 

 2017

- 

2018 

н.р. 

 2018 

- 

2019 

н.р. 

 2019- 

2020 

н.р. 

Усього  41  41  43  44  45 

Вища 

категорія 

 33  33  34  34  34 

І 

категорія 

 4  3  3  3  5 

ІІ 

категорія 

 1  1  5  5  3 

Спеціалі

ст 

 3  4  1  2  3 

Учитель-

методист 

 17  17  18  18  19 

Старший 

учитель 

 8  12  12  11  11 

 

 

 

          

Відмінни

ки освіти 

 5  5  5  5  5 



 

 

Аналіз проходження курсів підвищення кваліфікації 

 

          Курси підвищення кваліфікації впродовж 2019 року пройшли учитель української 

мови та літератури Алєксєєва О.М. (06-08.05; 02-03.12.2019 р. – очно-дистанційна 

форма навчання), учителі початкових класів Бойко Т.М. та Федорець Ю.О. пройшли 

тренінгові заняття з підвищення кваліфікації учителів початкових класів, які 

працюватимуть за новим Державним стандартом початкової освіти в 2020-2021 н.р. 

Курси підвищення кваліфікації при ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського пройшли керівник 

гуртка Квока О.А. (очно-дистанційні курси з 03-06.09; 05-06.12.2019 р.). Учитель 

інформатики Дубиленко О.В. пройшла курси за програмою «Інтел. Навчання для 

майбутнього» (02-06.12.2019 року – за очною формою навчання). Янголь Я.О., учитель 

основ здоров’я (03-07.02.2020 року – за очною формою навчання), Матюх В.О., учитель 

англійської мови (17-21.02.2020 року – за очною формою навчання), Пирожок Л.В., 

шкільний бібліотекар (17-28.02.2020 року – за очною формою навчання), Дейнега Т.А., 

учитель фізичної культури (10.01; 12-13.03.2020 року – за очно-дистанційною формою 

навчання), Гулак Л.М., Іващенко Н.І., учителі української мови та літератури (15.01; 13-

14.04.2020 року – за очно-дистанційною формою навчання), Кудіна Л.А., учитель хімії 

(24, 28.02.2020 року  - за індивідуальною формою навчання), Дубиленко О.В., учитель 

інформатики (02-06.03.2020 року – за очною формою навчання).  Директор школи, 

учитель фізики та астрономії  Рибак В.П. та заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель української мови та літератури Іващенко Н.М. підвищували 

кваліфікацію при Київському університеті імені Бориса Грінченка з листопада 2019 р. 

по лютий 2020 р. дистанційно. Заступник директора Іващенко Н.М. пройшла 60-годинне 

навчання відповідно до Концепції «Нова українська школа». 

        Підвищують кваліфікацію вчителі через участь у міських, обласних семінарах, 

майстер-класах, вебінарах, онлайн-курсах, про що є відповідні документи, які 

обліковуються ЗДНВР Іващенко Н.М. і зберігаються в особових справах педагогічних 

працівників. 

        З метою поширення досвіду учитель історії Цинковська М.О. взяла участь у 

конкурсі фахової майстерності «Учитель року 2020». Педагог ознайомила членів І етапу 

конкурсу з власними напрацюваннями, провела показовий урок та пройшла психолого-

педагогічне тестування.  За результатами конкурсу Цинковська М.О. стала лауреатом. 

        Учитель хімії Кудіна Л.А. стала лауреатом У Всеукраїнського інтернет-конкурсу 

«Учитель року-2020» за версією науково-популярного природничого журналу 

«Колосок» - номінація «Хімія. Учитель-ерудит». 

         З метою підтримки та заохочення  кращі учні школи відзначені грамотами, а 

вчителі - вільними днями відповідно до Колективного договору за раніше 

відпрацьований час при підготовці до предметених олімпіад, конкурсів, змагань.   

 

2. Аналіз методичної роботи з педагогічними працівниками  

 

          2.1.   У 2019/2020 навчального року методична робота в закладі здійснювалася  з 

метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм 

розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, підвищення ефективності 

організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності 

вчителя.  Спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», 



«Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку 

освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державного стандарту освіти та 

інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством, на підвищення 

кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну 

діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної 

майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. 

В  умовах  реформування  національної  системи  освіти  в  Україні  винятково  

важливого  значення  набуває  систематична  робота  з  підвищення  кваліфікації  

педагогічних  працівників.  Головна  її  мета – допомога  педагогічним  кадрам  в  

реалізації  актуальних  питань  розвитку,  вдосконалення і  підвищення  професійної  

майстерності  та  фахового  рівня  педагогічних  кадрів;  активізація  творчого  

потенціалу;  формування  здатності  до  швидкої  адаптації  в  умовах,  що  постійно  

змінюються,  в  зв’язку  з  переходом  на  новий  зміст  і  12-річний  термін  здобуття  

повної  загатної  середньої  освіти. Реалізується  вона  різними  шляхами,  але  основним  

є  організація  і  проведення  на  належному  рівні  методичної роботи  з  педагогічними  

кадрами.  

 Згідно  рішення педагогічної ради школи у 2019/2020 навчальному році   

педагогічний колектив  розпочав роботу над методичною проблемою «Формування 

інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах 

реалізації компетентнісного підходу». 

           Відповідно до нової методичної проблеми були поставлені завдання перед 

колективом школи, а саме: 

- забезпечення  виконання Закону України «Про освіту»; 

- забезпечення якісної підготовки учнів до ЗНО; 

- формування ключових компетентностей сучасного і майбутнього, базової 

грамотності, уміння вирішувати складні завдання, розвивати особисті якості; 

- активно залучати до роботи школи батьків та громадськість; 

- розвивати вміння самостійно підбирати та опрацьовувати потрібну інформацію; 

- здійснювати об’єднуючу роль в отриманні освіти; 

- спрямувати діяльність класних керівників на національно-патріотичне виховання, 

формування якостей, необхідних для швидкої адаптації до умов життя; 

- забезпечити сучасні матеріально-технічні та навчально-методичні умови для 

здобуття освіти учнями та якісної роботи педагогів; 

- підтримувати різні форми учнівського самоврядування, розвивати соціальні 

активності учнів; 

- спрямування управлінських рішень на підвищення іміджу школи; 

- формувати безпечне освітнє середовище.  

           Кожен учитель працює над обраною власною методичною проблемою. 

Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи через колективну, 

групову, індивідуальну форми роботи. 

      З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня 

молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, 

скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО, 

творчих груп учителів-предметників:  

М/О вчителів початкових класів та вихователів ГПД – керівник Бездольна Л.Є.; 

М/О вчителів української мови та літератури – керівник Кот В.Г.; 

М/О вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу – керівник Цинковська М.О.; 

М/О вчителів математики, фізики, інформатики – керівник Кравченко Т.Ю.; 



М/О вчителів предметів природничих дисциплін – керівник Силка О.І.; 

М/О вчителів предметів художньо-естетичного циклу– керівник Квока О.А.; 

М/О класних керівників – керівник Гулак Л.М.; 

           Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних працівників з 

новинами педагогічної та психологічної наук, передовим досвідом, сприяли 

впровадженню їх у навчально-виховний процес.  

           Діяльність ШМО була спланована на основі річного плану роботи школи.  

          На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання 

(запровадження Концепції Нової української школи, рекомендації МОН, серпневої 

міської конференції, зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, 

предметних тижнів, ЗНО), так і науково-методичні питання.  

          Упродовж навчального року методичними об’єднаннями  вчителів були проведені 

предметні декади, матеріали яких оформлено у звітах і розміщені на сайті закладу.  

         З метою поширення досвіду вчителів початкових класів на базі школи було 

проведено міський семінар-педагогічний меседж «Ми робимо так…». Відеороликом, 

який підготувала учитель інформатики Кравченко Т.Ю., було презентовано роботу 

методичного об’єднання вчителів початкових класів. На Ранковому колі  учасників 

семінару познайомили вчителі Самоткан О.М. та Коршок Г.М. Цікаве заняття STEM-

лабораторії презентували Лазоренко Ю.П. та Чмихун Л.В. Тренінгове заняття «Успішна 

особистість» провели Бездольна Л.Є., Галепа А.П. та Федорець Ю.О. До мистецької 

студії гостей запросили Рибак Н.В. та Залозна О.В. А психологічний тренінг «Дозволь 

собі щастя», проведений психологом Герасименко Г.А., навчив учасників семінару 

визначати шляхи підвищення потенціалу. 

         Поширюють досвід вчителі школи через друк методичних  матеріалів. 

 

ПІБ учителя Назва матеріалів Видавництво Дата публікації 

Кобернюк 

Л.П. 

Зошит для практичних 

робіт.10 клас 

«Літера», Київ 2019 

Довідник з географії для 

абітурієнтів 

«Літера», Київ 2019 

Рибак Н.В. Урок з образотворчого 

мистецтва «Холодні 

барви морського 

краєвиду» 

naurok.com.ua 18.10.2019 

Презентація до уроку з 

образотворчого 

мистецтва «Колірний та 

тоновий стан. Мій 

настрій у пейзажі 

ТОВ «Всеосвіта» 18.10.2019  

Виготовлення 

новорічної іграшки 

ТОВ «Всеосвіта» 26.10.2019 

Матюх В.О. Test on Unit «Who are 

you?» 9th grade 

naurok.com.ua  

Test on Unit «Getting 

ready for school» 4th 

grade 

naurok.com.ua  



Кудіна Л.А. Типові тестові завдання 

(Серія зовнішнє 

незалежне оцінювання)   

«Літера», Київ 06.06. 2019р. 

Шендрик 

С.М. 

Формування параметрів 

особистості шляхом 

реалізації 

компетентнісного 

підходу у викладання 

зарубіжної літератури 

(матеріали ІХ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Досвід особистості: 

теорія і практика») 

Ніжинський 

державний 

університет ім. 

М.Гоголя  

27-28. 

02.2020  

      Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

року №211 «Про запобігання поширенню на Україні коронавірусу СОVID-19», від 

22.04.2020 року №291, від 04.05.2020 року №343,  на виконання рішення виконавчого 

комітету Ніжинської міської ради від 12.03.2020 р. №67, наказу Управління освіти 

Ніжинської міської ради від 12.03.2020 року №103 «Про запровадження карантину для 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти та в установах, підпорядкованих 

Управлінню освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області», відповідного наказу 

по школі №48 від 12.03.2020 року у період з 12.03.2020 року по 27.05.2020 року освітній 

процес здійснювався дистанційно згідно  Положення про дистанційне навчання в школі, 

погодженого засіданням педагогічної ради школи від 12.03.2020 року (протокол №3) та 

затвердженого наказом від 12.03.2020 року №48. 
 

Використання  інтернет ресурсів педагогічними працівниками для роботи з 

учнями в онлайн режимі 

 

 Кількість пед. 

працівників закладу 

% від загальної 

кількості 

Viber 45 100 

Електронна пошта 45 100 

YouTube 18 40 

Сайт закладу 45 100 

Google classroom 1 2 

Zoom 1 2 

Платформа «На урок» 6 13 

Classtime 11 24 

Персональний блог чи сайт 6 13 

Facebook 3 7 

Google Test 1 2 

Всеосвіта  4 9 

 

          Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається 

підвищення професійного рівня педагогів.  

         Черговій атестації  2019-2020 н.р підлягало 6 педагогів. Рішенням шкільної 

атестаційної комісії, атестаційної комісії Управління освіти Ніжинської міської ради  



встановлено звання «учитель-методист» - Шендрик С.М., учителю зарубіжної 

літератури, «старший учитель» - Кот В.Г., учителю української мови та літератури, 

підтверджено звання «старший учитель» - Бойко Т.М., учителю початкових класів.  

Рішенням шкільної атестаційної комісії встановлено І кваліфікаційну категорію 

Лазоренко Ю.П., учителю початкових класів, та Рибак Н.В., учителю початкових класів, 

вихователю ГПД. Встановлено ІІ кваліфікаційну категорію Янголь Я.О., учителю основ 

здоров’я.  

          Після проведення атестації:  вищу кваліфікаційну категорію мають 34 педагогічні 

працівники, І кваліфікаційну категорію мають 5 вчителів, ІІ – 3, спеціаліст – 3. 

Педагогічне звання «Учитель-методист» мають 19 педагогів, «старший учитель» - 11. 

 

2.2. Успішність учнів школи  на кінець 2019 – 2020 н.р. 

 

Учнів на початок  року  -   608                  

     Вибуло –  10 

     У межах міста – 7 

     У межах області –  1 

     Поза межі області –  2 

     Прибуло –  3 

 Усього учнів  закінчило  навчальний рік  –    601  

     в т. ч. 

     1 кл. –     59  учнів  

     1 – 4 кл. –   246    учнів  

     3 – 4 кл. –    127   учнів  

     5 – 9 кл. –    301    учень   

      9 кл. –   59   учнів  

     10 – 11 кл. –    54    учні  

     11 кл. –  29    учнів  

     3 – 11 кл. –   482   учні   

     1 – 11 кл.  –    601    учень  

Закінчило на „7” – „12” балів  -      237   учнів -  49  %  

     3 – 4 кл. –   90  учнів -   71  % 

     5 – 9 кл. -     135    учнів  -  45 % 

     9 кл. –     24   учні  -   41  %  

     10 – 11 кл. -   12    учнів –  22  % 

     11 кл. -    8   учнів  -  28  % 

Навчаються тільки на „4” – „6” балів -   6  учнів  –    1  % 

      3 – 4 кл. -    6  учнів  - 5% 

      5 – 9 кл. –   0   учні  -  0% 

      9 кл. –      0  учні –    0%  

      10 – 11 кл. –  0 учні 0   % 

      11 кл. –   ---  учнів   

Навчаються на „4” – „6” балів   -    208  учнів  -  43  % 

      в т. ч.: 

      3 – 4 кл. –   28 учнів  - 22  %  

      5 – 9 кл. –    143  учні  -  48   % 

      9 кл. -   27   учнів –  46  % 

      10 – 11 кл. –  37  учнів –  69  % 



      11 кл. –   21   учень  –  72 % 

Навчаються тільки на „1” – „3” бали –      ------    учнів  -          % 

      в т. ч. 

      3 – 4 кл. –0 учнів  -  0% 

      5 – 9 кл. –0учнів 0 % 

      9 кл. –  0 учнів  -  0 % 

      10 – 11 кл. – 0 учнів  -  0 % 

      11 кл. –  0 учнів  -  0 % 

Мають „1” – „3” бали  -     30 учнів -  6  % 

       в т. ч. 

       3 – 4 кл. –   2 учні  - 2 %         

       5 – 9 кл. –   21   учень -  20  % 

       9 кл. –   10   учнів  -   7 % 

       10 -  11 кл. –   5  учнів  -   9 % 

       11 кл. –  0 учнів   -  0% 

Навчаються тільки на „10” – „12” балів  -   49  учнів  -   10 % 

        в т. ч. 

        3 – 4 кл. –    21  учень  -  17 % 

        5 – 9 кл. –   25  учень   -   8 % 

        9 кл. –   5   учнів  -    8  % 

        10 -11 кл. –   3  учні  -   6  % 

        11 кл. –   3  учні  -   10 %  

Не атестовані – 1 учень (Потичев Ренат –3-Б клас –дитина з ООП) - 0,2%  

        3 – 4 кл. –  1 учень  - 0,8 % 

        5 – 9 кл. –   0  учнів  - 0 % 

        9 кл. –   0  учнів  -0  % 

        10 -11 кл. – 0    учнів  - 0 % 

        11 кл. –    0 учнів  -  0% 

Претендують на  медалі  -     2    учні  -    7 % 

         в т. ч..: 

         золоту  -     1   учень  -  3,4 %  (Бальчугова Т.)   

         срібну   -    1    учень  -  3,4 %  (Тер-Мкртчян М.) 

Отримала свідоцтва  з  відзнакою   -  1  учениця  -  2 % 

         Тихоненко Євгенія - 9-А клас. 

2.3. Аналіз проходження учнями ЗНО 

 

Рік проходження ЗНО  Обласний рейтинг Міський рейтинг 

2016 39 3 

2017 36 3 

2018 99 7 

2019 52 3 

  

ЗНО з української мови     (учитель Назаренко К В.) складало 19 учнів.  

Якісний показник -  47% 

 Високий Достатній Середній Початковий 

ДПА/ЗНО 5 уч.-26% 4-21% 9-47% 1-6% 

Річні 4 уч.-21% 8-42% 6-31% 1-6% 

 



ЗНО з англійської мови(учитель Павлюк К.В.) складали 5 учнів.  

Якісний показник - 40% 

 Високий Достатній Середній Початковий 

ДПА/ЗНО 1 уч.-20% 1-20% 2-40% 1-20% 

Річні 2 уч.-40% 3-60% - - 

 

ЗНО з математики( учитель Середа Н.М.) складали 4 учні. 

Якісний показник - 50% 

 Високий Достатній Середній Початковий 

ДПА/ЗНО - 2-50% 2-50% - 

Річні 2 уч.-50% - 2-50% - 

  

ЗНО з біології( учитель Силка О.І.) складали 5 учнів.  

Якісний показник - 60% 

 Високий Достатній Середній Початковий 

ДПА/ЗНО - 3-60% 2-40% - 

Річні 2уч.-40% - 3-60% - 

 

ЗНО з історії України(учитель Цинковська М.О.) складали 16 учнів.  

Якісний показник - 100% 

 Високий Достатній Середній Початковий 

ДПА/ЗНО 1 уч.-6% 15-94% - - 

Річні 1уч.-6% 5-38% 9-56% - 

 

ЗНО з географії(учитель Кобернюк Л.П.) складали 6 учнів.  

Якісний показник - 17% 

 Високий Достатній Середній Початковий 

ДПА/ЗНО - 1-17% 5-83% - 

Річні - 2-34% 4-66% - 

 

ЗНО з хімії(учитель Кудіна Л.А.) складали 2 учні.  

Якісний показник - 50% 

 Високий Достатній Середній Початковий 

ДПА/ЗНО 1 уч.-50% - 1-50% - 

Річні 1 уч.-50% 1-50% - - 

 

2.4. Результативність роботи педагогічного колективу 

 

   Організована та проводиться робота з обдарованими дітьми. 

Маємо  21 переможця  ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів.  

 

Предмет клас ПІБ учня ПІБ учителя Місце 

Українська мова 

та література 

7 Татаренко Богдан Гулак Л.М. 1 

8 Самойленко Валерія Іващенко Н.М. 2 

11 Бальчугова Тетяна Назаренко К.В. 2 

Математика     

7 Назаров Богдан КравченкоТ.Ю 3 



8 Пащенко Віолета Потороча В.В. 3 

9 Тихоненко Євгенія Середа Н.М. 2 

    

Історія 8 Устименко 

Анастасія 

Цинковська М.О. 3 

9 Саприкіна Карина Цинковська М.О. 2 

Біологія 8 Черняк Катерина Силка О.І. 2 

Фізика 7 Назаров Богдан Кононець Ю.Є. 1 

8 Пащенко Віолета Рибак В.П. 2 

Хімія 7 Назаров Богдан Кудіна Л.А. 3 

11 Бальчугова Тетяна Кудіна Л.А. 2 

Технічна праця     

9 Шкор Богдан Сапегін М.І. 2 

10 Голод Богдан Сапегін М.І. 3 

Обслуговуюча 

праця 

    

9 Пащенко Віолета Горбенко Л.В. 3 

11 Кононець Катерина Горбенко Л.В. 2 

Інформа- 

ційні 

технології 

    

9 Борщ Павло Сердюк А.А. 1 

10 Тихоненко Євгенія Сердюк А.А. 1 

11 Логовець Іван Сердюк А.А. 3 

Екологія 10 - - - 

11 Черевко Анастасія Силка О.І. 3 

 

            Аналіз результатів ІІ етапу предметних олімпіад засвідчив, що цьогоріч 

збільшилася кількість призових місць у порівнянні з минулим роком: 21 – 16. 

 

Порівняльний аналіз результатів предметних олімпіад 

 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 ІІ етап ІІІ етап ІІ етап ІІІ етап ІІ етап ІІІ етап 

Українська 

мова 

- - - - І місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Англійська 

мова 

- - - - - - 

Німецька 

мова 

- - ІІІ 

місце  

- - - 

Математика ІІІ 

місце  

І місце 

- 

 

І місце 

ІІІ 

місце  

- ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

- 

Біологія ІІІ 

місце 

- ІІІ 

місце  

ІІІ 

місце 

- ІІ місце - 

Екологія - - - - ІІІ місце - 

Географія  - - - - - - 



Історія ІІ місце - ІІ місце Диплом 

ІІ 

ступеня 

ІІ місце 

ІІІ місце 

- 

Хімія ІІІ 

місце 

- - -   

Російська 

мова, 

зарубіжна 

література 

І місце  

Дипло

м ІІ 

ступен

я 

 

                      Не проводиться 

Правознавст

во 

ІІ місце - ІІ місце - - - 

Фізика ІІІ 

місце 

- І місце  

І місце 

- І місце 

ІІ місце 

- 

Астрономія ІІІ 

місце  

ІІІ 

місце 

- 

 

ІІ місце - - - 

Інформаційні 

технології 

ІІ місце 

ІІІ 

місце 

ІІ місце 

Дипло

м ІІІ 

ступен

я 

- 

ІІ місце 

ІІІ 

місце 

- 

- І місце 

І місце 

ІІІ місце 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Інформатика - - - - - - 

Трудове 

навчання 

- - ІІІ 

місце  

ІІІ 

місце 

ІІІ 

місце 

- ІІ місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

- 

Економіка   ІІІ 

місце 

   

Кількість 

призових 

місць 

13 2 16 1 21 2 

 

  Результати учнів школи на міських конкурсах та змаганнях 

 

№ Назва 

конкурсу  

Кл

ас 

ПІБ учня Учитель Бали Місце Рейт

инг 

1. Міжнародни

й  конкурс 

укр. мови ім. 

П.Яцика 

3 Тихоненко Діана Бездольна Л.Є. 13,2 13 4 

4 Яковець Неллі Бойко Т.М. 29 4 

5 Вільчинська Вікторія Кот В.Г. 18,5 2 

6 Горба Марія Гулак Л.М. 16,25 10 

7 Татаренко Богдан Гулак Л.М. 25 2 

8 Самойленко Валерія Іващенко Н.М. 31 1 

9 Тихоненко Євгенія Іващенко Н.І. 18,5 9 

10 Воронова Олександра Кот В.Г. 25 10 



11 Тер-Мктрчян Маріне Назаренко К.В. 15 7 

2. Мовно-

літератур. 

конкурс 

Шевченка 

5 Мазурець Софія Назаренко К.В. 6,5 7 8 

6 Хотинська Анна Іващенко Н.М. 3 10 

7 Татаренко Дар’я Гулак Л.М. 9,5 3 

8 Прокопенко Вікторія Іващенко Н.М. 4 9 

9 Дудка Ольга Алєксєєва О.М. 8,5 3 

10 Березюк Валерія Кот В.Г. 5,5 6 

11 Тер-Мктрчян Маріне Назаренко К.В. 6,75 4 

3 Міські 

змагання 

«Еко-

перегони» 

2 Якуб’як Назар Чмихун Л.В.   2 

3 Киричок Іван Бездольна Л.Є.   

4 Маленко Максим Федорець Ю.О.   

       

       На обласному етапі конкурсу української мови ім. П.Яцика учень 7-А класу 

Татаренко Б. виборов ІІІ місце (учитель Гулак Л.М.), учениця 8-А класу Самойленко В. 

– ІІ місце (учитель Іващенко Н.М.).  

       Активну участь беруть учні школи в Міжнародному природничому конкурсі 

«Колосок» (учителі Самоткан О.М., Силка О.І.). 

       І місце у Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Відун» виборов рій «Хоробрі серця» 

(керівник Кудіна Л.А.). 

       Традиційно кращими в місті є наші спортсмени  (учителі Дейнега Т.А., Гриненко 

В.М.). ІІ місце на міських змаганнях з футболу на приз кубку «Шкіряний м’яч» виборола 

збірна школи. Юні легкоатлети на міських змаганнях вибороли І та ІІ місце. На міських 

змаганнях «Веселі старти» молодша команда виборола І місце, старша – 4 місце. На 

міських змаганнях з футзалу команда школи виборола ІІ місце.   Дівчача та юнацька 

збірні з баскетболу вибороли ІІ місця на міських змаганнях. Команда шахістів школи на 

міських змаганнях виборола ІІІ місце. 

 

3. Аналіз виховної роботи 

 

3.1. Виховна робота в 2019-2020 н.р. була спрямована на виконання Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту» та здійснювалася згідно Програми 

«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» та була спрямована на вирішення науково-методичної проблеми 

школи 2019-2020 н.р. «Формування інноваційного овітньо-виховного середовища на 

основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентісного підходу».   

Головними завданнями року були: набуття учнями соціального досвіду, 

формування життєвої позиції, людської гідності, успадкування надбань українського 

народу і світової культури, людяності, фізичної досконалості, моральності, духовності, 

художньо-естетичної, трудової та екологічної культури, почуття патріотизму.  

Роботу було проведено згідно плану, використовувалися методичні рекомендації 

Міністерства освіти і науки України.  



Протягом року в  були проведені традиційні тематичні дні та тижні: День Знань, День 

визволення міста Ніжина ,День Учителя, День української писемності та мови, 

Всесвітній день прав людини, День пам’яті жертв голодомору, День інвалідів, 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День Перемоги, Пам’яті та Примирення(онлайн),  

Різдвяні свята(онлайн), День пам’яті героїв Крут(онлайн), Останній дзвоник(онлайн) та 

ін.  

За планами спільних заходів школи, ССД, органів внутрішніх справ, з метою 

превентивного виховання учнів та профілактики злочинності в заклади були запрошені 

працівники правоохоронних органів, фахівці служби у справах дітей, практичним 

психологом школи Герасименко Г.А. були проведені консультації з учнями, що 

опинились у складних життєвих умовах, з дітьми, схильними до правопорушень.   

 Значна увага адміністрацією приділялась протягом року створенню належних умов для 

навчання учнів соціальних категорій. У школі навчалося  2 дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 16 дітей з інвалідністю, учнів, потерпілих від аварії на ЧАЕС 

– 4. Дітей учасників АТО – 24 особи. Дітей з багатодітних родин – 31. Дітей з 

малозабезпечених родин -13. Усі діти мають безперешкодний доступ до навчання.   

Протягом 2019-2020 н.р.  діти з інвалідністю залучалися до участі у конкурсах дитячої 

творчості, концертах, змаганнях. Традиційно до 1 грудня у школі проведено заходи до 

Міжнародного дня інвалідів, акції «Милосердя», «Діти - дітям» .  

У закладі пройшли заходи до Дня Святого Миколая та Нового року. За рахунок  коштів 

міського бюджету  учні пільгових категорій отримали солодкі подарунки та 

безкоштовні квитки на новорічну виставу до Ніжинського драматичного театру. 

Протягом року належна увага приділялась превентивному вихованню учнів. У рамках 

Тижнів правової освіти, Всесвітнього дня захисту прав людини, Всеукраїнського Тижня 

прав людини, річниці з дня підписання Конвенції з прав людини, Дня спільних дій в 

інтересах дітей було проведено виховні заходи ( години правознавства, лекції, бесіди, 

класні години), а також правовий всеобуч для школярів за різноманітною тематикою, 

організовано виставки у шкільної бібліотеці, турніри, вікторини, рольові ігри, випуск 

шкільних стіннівок, дискусії. В жовтні був проведений турнір юних правознавців, в 

якому взяли участь команди 10-11 кл. Протягом 2019-2020 р. проведено заходи з 

вивчення та використання державної символіки України, роз’яснення положень 

Конвенції про захист прав людини, дитини.  

Велика увага приділялась патріотичному вихованню учнів, вшануванню пам’яті 

видатних українських діячів, борців за незалежність України, учасників Другої світової 

війни. 

Проведено заходи: щодо відзначення  річниці визволення України від фашистських 

загарбників (жовтень 2019 р.), Дня партизанської слави з покладанням квітів загиблим 

воїнам (вересень 2019 р.), вшанування пам’яті жертв Голодомору ( листопад 2019 р.), 

Дня українського козацтва (жовтень 2019 р.), щодо вшанування жертв Бабиного Яру та 

річниці незалежності України. Проведено заняття в гуртках військово-патріотичного 

виховання «Сокіл «Джура»» (керівники Сапєгін М.І., Кудіна Л.А., Кот В.Г).   

08.05.2019р. члени Ради старшокласників та джурівці школи  підготували онлайн-

привітання до   Дня Пам’яті(опубліковано у групі ФБ) 

Значну роль у патріотичному вихованні  учнівської молоді відіграє участь шкільної 

команди «Відкриті серця»(молодша ланка) у заочному етапі  Всеукраїнської гри 

«Сокіл» («Джура») (І місце). Члени команди «Хоробрі серця»(старша ланка),керівник 

Кудіна Л.А. та Сапєгін М.І., успішно пройшли етап Всеукраїнського онлайн-конкурс 

"ВІДУН" і вибороли І місце (44 бали). 



Протягом 2019-2020 навчального року  практичним  психологом Герасименко Г.А.. 

проведено відповідну роботу з учнями: 

1 класи: 

1)діагностика готовності до навчання в школі та рівня тривожності за методиками 

Керна-Йерасека, «Лісова школа», «Дерево з чоловічками»; 

2)заняття за програмою «Навчи дитину захищатися» 

3)індивідуальні заняття за програмою формування стійкості до стресу «Безпечний 

простір» 

5 класи: 

1)Діагностика:комплексне вивчення особистісної адаптованості учнів у школі (5-А,5-Б 

класи) 

2) Індивідуальні корекційно-розвивальні заняття з учнями за програмою «Формування 

психосоціальної стійкості до стресу» 

3) Комунікативний тренінг 

класи: 

1)Методика оцінки пізнавальної активності Пашньова, методика визначення навчальної 

мотивації Пашньова. 

7класи: 

1)Вивчення самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейна 

2)заняття за програмою «Сімейна розмова» 

8класи: 

1)Групова психодіагностика у 8-А,8-Б класах з метою дослідження самооцінки 

особистосі 

2)Тренінгові заняття «Я –хлопець.Я-дівчина» 

9 класи: 

комплексна групова профорієнтаційна психодіагностика у 9-А,9-Б класах; 

проведення тренінгів «Моя майбутня професія»; 

індивідуальна психодіагностика та консультації учням. 

10 клас: 

1)дослідження соціального статусу (проективна методика «Дерево»); 

2)групова психодіагностика у 10 класі (методика САН); 

11 клас: 

1)комплексна групова профорієнтаційна психодіагностика у 11 класі 

2) вивчення невербального інтелекту учнів 11 класу за методикою Кулагіна 

У кожному класі школи були проведені профілактичні заняття «Стоп булінг» 

    Для батьків та дітей протягом року проведені виступи психолога  та соціального 

педагога:  

«Адаптація до навчання у школі»,  

«Про соціальний захист дитини»,  

«Права дитини. Попередження насильства»,  

«Безпека поведінки в Інтернеті», 

  «Профілактика згубних звичок»,  

«Як подолати стрес».  

«Насилля у батьківській сім'ї» 

З метою профілактики шкідливих звичок, попередження тютюнопаління  та вживання 

алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин в  усіх класах проводилась 

лекційна робота з запрошенням  медичних працівників.  



Учні школи брали активну участь у Всеукраїнських, обласних та міських конкурсах  та 

фестивалях дитячою творчості.  

Команда школи «Хоробрі серця» (молодша ланка) посіла І місце у заочному онлайн-

конкурсі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»); 

     Протягом навчального року приділялась достатня увага роботі з профорієнтації 

учнів. Було продовжено співпрацю школи та училищ, організовано зустрічі з 

представниками ВУЗів .              

        Необхідною сторінкою виховної роботи був екологічний напрямок – керівник 

Силка О.І.   

        Під час місячника екологічного виховання в нашій  школі було проведено ряд 

заходів, спрямованих на формування елементарних знань про вплив людини на 

довкілля, виховання любові до природи, формування екологічного мислення та 

свідомості.  

         Вагоме місце у виховній роботі займало учнівське самоврядування. У школі 

протягом року працювала Рада старшокласників,  до складу якої входять лідери 

шкільного самоврядування 5-11 кл. Лідери учнівського самоврядування проводили 

виховні заходи, роботу з молодшими школярами, екологічні та природоохоронні акції, 

надавали волонтерську допомогу ветеранам, учасникам АТО, брали участь у 

впорядкуванні пам’ятників загиблих, що в мікрорайоні школи, у просвітницьких акціях 

за здоровий спосіб життя та акціях милосердя, художньо-естетичних заходах.  

        Слід відмітити значну кількість заходів волонтерського напрямку, в яких члени 

учнівського самоврядування брали активну участь: «Милосердя», «Привітай ветерана». 

Протягом навчального року було організовано в школі всеобуч для батьків з питань 

правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за 

дітей, безпеки життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорсткого 

поводження з людьми та насильства в сім’ї, протидії ксенофобським проявам, 

профорієнтації, протидії торгівлі людьми, профілактичні індивідуальні бесіди з 

батьками учнів, які знаходяться на внутрішньому обліку.   

       У школі традиційно проводиться Тиждень правових знань (грудень 2019 року). У 

всіх класах ведеться постійна індивідуальна та групова роз’яснювальна робота з учнями 

та їх батьками з питань вимог чинного законодавства; сплановано роботу Ради 

профілактики правопорушень, оформлено стенди та куточки на правову тематику.   

       Слід зазначити, що протягом останніх років у школі відсутні учні, що знаходяться 

на   в нутрішкільному обліку. Це є  певним позитивним результатом діяльності 

педагогічного колективу школи. 

        Суттєвим потенціалом у профорієнтаційній роботі з недопущення правопорушень 

і злочинів є позакласна робота. У школі протягом року працювало 4 гуртки :  

«Сокіл «Джура»» (національно-патріотичний напрямок) – Сапєгін М.І.,Кудіна Л.А., Кот 

В.Г;.  

«Вербиченька» (художньо-естетичний напрямок)- Євтух Л.С; 

«Дивертисмент» ( художньо-естетичний напрямок) – Квока О.А.;  

Фізкультурно-спортивний – Дейнега Т.А., Гриненко В.М.; 

           Достатня увага приділялась методичній роботі. Методичною проблемою ШМО 

класних керівників у 2019-2020 н.р. було визначено «Формування інноваційного 

виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої 

компетентності майбутнього громадянина України»».  



        На нарадах з виховної роботи було проведено інструктивну роботу щодо 

подальшого запровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 кл. ЗНЗ 

України», про особливі узагальнення передового педагогічного досвіду  класних 

керівників з виховної роботи, про проведення заходів на різдвяні, новорічні свята та 

зимові канікули, про участь школи у святкуванні річниці Т.Г. Шевченка, про 

відзначення 75-річчя Перемоги, Пам’яті та Примирення.   

        Протягом 2019-2020 навчального року робота  ШМО класних керівників 

працювало за такими напрямами: 

1. Стратегічні напрямки  виховання у вимірах сьогодення на 2019/2020 н. р. 

Підвищення фахової компетентності    класного керівника, наставництво. 

2. Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання. 

3. Основи педагогічної співпраці  «Педагоги -діти -батьки» 

4. Гендерне виховання - нагальна потреба сучасної освітньої системи 

Питання з виховної роботи розглядалися:  

на педраді «Про реалізацію заходів, спрямованих на попередження злочинності серед 

учнів, удосконалення способу життя без порушення норм моралі (протокол №12 від 

28.10.2019року);  

«Про формування здоров`язберігаючих компетентностей у сучасних школярів» 

(протокол №9 від 03.01.2020 року)  

«Про  роботу класних керівників із правового виховання, профілактики правопорушень 

та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму» (протокол №1 від 03.01.2019 р) 

«Про виконання класними керівниками 1-11класів заходів із реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (протокол №2 від 11.01.2020 

року) 

на нараді при   директору: 

«Про оздоровлення учнів під час літніх канікул (протокол №6 від 29 серпня 2019 р.) 

«Про працевлаштування випускників школи» (протокол №7 від 24 вересня 2019року) 

«Про організацію гарячого харчування» (протокол №8 від 28 жовтня 2019 року) 

 «Про профілактику правопорушень в учнівському середовищі» (протокол №1 від   

03.01.2020.) 

«Про стан відвідування учнями навчальних занять у школі» (протокол №1 від 

03.01.2020) 

на методоб’єднанні класних керівників  

«Причини виникнення боулінгу та його наслідки» (протокол №4 від 06.11.2019) 

«Профілактика насильницьких та агресивних форм поведінки серед учнівської молоді»  

( протокол  №4 від 06.11.2019) 

«Роль і  місце правового  виховання  учнів  у  початковій  школі"(онлайн) 

«Роль гендерної освіти у вихованні здорової свідомої особистості» ( онлайн) 

на Раді профілактики:  

Про  роботу закладу освіти щодо попередження протидій торгівлі людьми (протокол 

№7 від 14.11.2019) 

Про стан роботи щодо здійснення контролю за відвідуванням занять учнями(протокол 

№1 від 31.01.2020) 

«Про роботу щодо формування здорового способу життя»( протокол №1 від 31.01.2020)  

«Про проведені заходи з правового виховання» (протокол №1 від 31.01.2020) 

«Про стан роботи в закладі освіти з питань протидії наркоманії, 

токсикоманії,незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин»(онлайн)  

«Про підсумки профорієнтаційної роботи з дітьми облікових категорій»  



 

3.2. Організація  різних  форм  позаурочної  навчально-виховної роботи 

 

Робота шкільних гуртків  

        У школі організована робота  гуртків, керівниками яких є такі вчителі школи: 

Вокальний гурток «Вербиченька» - керівник Євтух Любов Сергіївна 

 «Влучний стрілець» - керівник Сапегін М.І. 

Євроклуб - керівник Павлюк К.В. 

Правовий клуб «Підліток» - керівник Андрущенко Л.М. 

      Відбувається співпраця з позашкільними навчальними закладами: 

СЮТ (Щекотіхін Валерій Віталійович.), ДЮСШШ (Стражник Юрій Борисович), центр 

ТКУМ (Гребенников Ігор Олександрович.), ДЮСФШ (Таран Юрій Володимирович). 

Гуртки позашкілля 

        На базі школи працюють гуртки: 

Початкове технічне моделювання - керівник Примушко Тамара Андріївна.  

Шахи - керівник Іващенко Сергій Данилович, команда учнів школи зайняла ІІІ місце з 

шахів на першості міста. 

Футбол - керівник Таран Юрій Володимирович.  

         Учні нашої школи є активними учасниками змагань, конкурсів, вікторин, які 

проводяться у місті та області. 

 

3.3. Робота шкільної бібліотеки  

        Загальна кількість бібліотечного фонду становить _ 52329 екз. 

 Художньої літератури – 18003, підручників- 34326. За 2019-2020 н. р. бібліотека 

отримала -1439 підручників та 20 екз. художньої літератури.  

        Діяльність бібліотеки була спрямована на виховання в учнів інформаційної 

культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватися бібліотекою, а т. 

ж. на забезпечення навчального процесу.  

        До святкових дат та урочистих подій були організовані протягом навчального року 

книжкові виставки та тематичні полички « Душа народу бринить у слові», « Моя 

Україна» , « З любов’ю до рідного краю»,  « Заради миру на землі», « Конституція і моє 

право», « 22 січня- День соборності» та багато інших. 

        Було організовано та проведено  літературний подіум  за участю  З .Мензатюк   5-6 

кл., О. Гаврош  7-8  кл  та письменницею рідного краю Т. Пакалюк  3- 4  кл. 

        Перед бібліотекою поставлено завдання навчити учнів уміло використовувати 

найрізноманітніші  джерела інформації. На педагогічних радах учителі отримують 

інформацію про нові  надходження до бібліотеки підручників та художньої літератури.  

Ведуться всі форми  обліку бібліотечного фонду. Протягом року бібліотека проводить 

такі акції: « Подаруй  бібліотеці книгу», « Здай макулатуру у шкільну бібліотеку, 

збережи ліс !» та «Живи книго!». 

        Свою діяльність бібліотека спрямовує на популяризацію книг серед дітей, 

формування їхнього світогляду, реальну допомогу кожній дитині в задоволенні 

особистих читацьких інтересів, потреб, запитів. Книга – постійне джерело знань, 

надбаних людством протягом багатьох віків, головний засіб навчання. Спілкування з 

книгою допомагає оволодіти  певною сумою знань , засвоїти досвід попередніх 

поколінь, прилучає до культурних надбань та цінностей  рідного народу, його звичаїв 

та традицій. 



У жовтні 2019 пройшов щорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек « 

Бібліотека  Нової української школи - простір для   освітніх можливостей кожного 

учня». Де було проведено: огляд-презентацію  «  Українське  козацтво – наша гордість 

і слава» 4б кл., флешбук « Час читати»  для учнів 3-4 кл. 

        Допомога класним керівникам протягом року у проведенні бесід з питань техніки 

безпеки, охорони здоров’я і життя  дітей. Цикл  заходів, присвячених  міжнародному 

дню  рідної мови, спільно з учителями  української мови та літератури. 

         Координується робота шкільної бібліотеки з громадськими  організаціями. 

Проводиться співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками  та мережею 

бібліотек інших систем і відомств, вдосконалення, модернізація бібліотечного сервісу – 

це ті завдання сьогоднішнього часу, яким постійно приділялась увага протягом 

навчального 

 

3.4. Психологічний супровід навчально-виховного процесу. 

Головною метою діяльності психолога є підвищення якості і забезпечення 

доступності послуг у сфері практичної психології та соціальної роботи, спрямованих на 

збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення 

умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально – виховного 

процесу, посилення розвивального і виховного компонентів в системі освіти. 

Методична тема практичного психолога: «Життєве та професійне самовизначення учнів 

на різних вікових етапах» 

Робота була спрямована на: 

   1. Захист психічного здоров'я учнів. 

   2. Створення умов для формування психічно-соціально зрілої особистості, 

спрямованої на  розвиток власних здібностей та саморозвиток.  

   3. Профорієнтаційна робота; 

   4. Розвиток пізнавальних процесів і формування пізнавальної активності; 

   5.  Консультування вчителів, учнів, батьків з проблемних питань. 

   6. Дослідження особистісних перемінних, які впливають на ефективність навчального 

процесу, надання корекційної та розвиваючої допомоги учням.  

Зміст роботи в школі 1 ступеню: 

-    супроводження процесу адаптації учнів 1 -х класів в умовах НУШ; 

-    формування стійкого пізнавального інтересу; 

-    корекційно-розвиваюча робота з учнями "групи ризику".  

   Зміст роботи в школі 2 ступеню: 

-  супроводження процесу адаптації учнів 5-х класів до нових умов навчання;  

-  виявлення професійних нахилів учнів;  

-  пошук обдарованих дітей;  

-  сприяння  нахилу до здорового способу життя; 

-  профілактика адиктивної поведінки. 

   Зміст роботи в школі 3 ступеню: 

- створення умов для формування психічно зрілої особистості, як основи для життєвого 

професійного самовизначення; 

-  сприяння  нахилу до здорового способу життя; 

-  профілактика шкідливих звичок; 

-  формування гуманістичного світогляду, та розвиток психологічної культури.  

   Зміст роботи з учителями та батьками: - психологічна просвіта; 

- консультаційна робота з питань навчання та виховання, вікової психології. 



 

3.4.1. Робота з учнями. 

5 класи: 

1)діагностика готовності до навчання в школі та рівня шкільної тривожності за 

методиками Керна-Йерасека, «Лісова школа», «Дерево з чоловічками»  

2) заняття за програмою «Навчи дитину захищатися» 

3) індивідуальні заняття за програмою формування стійкості до стресу «Безпечний 

простір»  індивідуальні психологічні консультації учням; 

4) індивідуальні корекційно – розвивальні заняття з учнями за програмою «Формування 

психосоціальної стійкості до стресу» 

5) заняття з елементами тренінгу «Острови толерантності»  

комунікативний тренінг 

6 класи: 

1)  групова психодіагностика у 6-А (Методика оцінки пізнавальної активності 

Пашньова, методика визначення навчальної мотивації Пашньова) 

2)  індивідуальні консультації учням. 

7 класи: 

1)вивчення розумового розвитку учнів з метою формування профільних класів за 

допомогою тесту Вандерлік – 7-А, Б, класи; 

2) вивчення самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн 

3) індивідуальні консультації учням 

4) заняття за програмою «Сімейна розмова», «Вчимо дитину захищатись» 

5) індивідуальна психодіагностика та консультації учням. 

8 класи: 

1)групова психодіагностика у 8-А, 8-Б, 8-В класах з метою дослідження самооцінки 

особистості; 

2) групове анкетування «Особиста професійна перспектива» у 8-А, Б класах  

3) тренінгові заняття «Я-хлопець. Я- дівчина» 

4) індивідуальна психодіагностика та консультації учням. 

 

9 класи: 

 1)  комплексна групова профорієнтаційна психодіагностика у 9-А, Б класах; 

групове анкетування «Особиста професійна перспектива» у 9-А, Б,  класах. 

 2)  проведення тренінгів «Моя майбутня професія» у 9-А, Б, В класах; 

 3)  індивідуальна психодіагностика та консультації учням. 

9 клас: 

1)групова психодіагностика у 10 класі (методика САН) 

2) дослідження соціального статусу (проективна методика «Дерево»)); 

3) індивідуальні консультації, індивідуальна психодіагностика учнів; 

4) тренінг «Я вмію себе захистити» 

11 класи: 

1)комплексна групова профорієнтаційна психодіагностика у 11класі; 

2) проведення тренінгу «Моя майбутня професія» для учнів 11 класу; 

3) індивідуальна психодіагностика та консультації учням.  

         У кожному класі школи були проведені профілактичні заняття «Стоп буллінг». 

3.4.2. Робота з педагогічним колективом. 

1.Психолого-педагогічні семінари:  

«Безпечне освітнє середовище» (жовтень) 



 «Профілактика емоційного вигорання»» (січень) 

«Дозвольте собі щастя» (березень) 

2. На шкільних методобꞌєднаннях з питань адаптації, профілактики девіантної 

поведінки, профілактики торгівлі людьми, буллінгу.  

3.Індивідуальні консультації учителям протягом навчального року. 

3.4.3.  Робота з батьками. 

виступи на батьківських зборах: 

«Адаптація до навчання в школі».  

    «Психологічна адаптація учнів – п’ятикласників у школі. Психологічний портрет 

підлітка»,    «Формування особистості в молодшому шкільному віці» , 

    «Насилля у батьківській сім’ї» у початковій школі 

     2)  індивідуальні та сімейні консультації протягом навчального року. 

        Протягом навчального року готувалася психологічна інформація для 

невербального консультування (буклети «Здоровий спосіб життя», «Вибір професії», 

«Протидія домашньому насильству» та інші). 

 

    4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних 

працівників: 

    -    забезпечення   організації   харчування   та    медичного обслуговування учнів і 

педагогічних працівників; 

        Учні школи, за графіком дитячої лікарні, кожного року проходить медичний огляд. 

За результатами медичного огляду у школі сформовано 1 спеціальну групу для занять 

фізичною культурою учнів зі слабким здоров’ям, 4 учнів школи перебували на 

індивідуальному навчанні згідно довідок ОПМКК та ЛКК.  

 Було  проведено роботу щодо обліку дітей з особливими освітніми потребами. 

        Адміністрацією закладу, класними керівниками та практичним психологом школи 

складено план заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами, у тому числі дітей з інвалідністю у 2019-2020 навчальному році, 

характеристики учнів, індивідуальні програми соціально-психологічного супроводу. 

        Щоквартально оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. 

        Організація харчування в Ніжинській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.№9 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. На  початку 2019-2020 навчального 

року було видано  наказ по школі про організацію харчування учнів і призначено особу, 

відповідальну за цей напрямок роботи. Створено бракеражну комісію. Робота по 

організації гарячого харчування спланована в річному плані роботи  школи.  Питання 

організації гарячого харчування розглядається на нарадах при директору, засіданнях 

педагогічної ради, класних та загальношкільних батьківських зборах. 

        Їдальня забезпечена якісною проточною водою. 

        Гарячим харчуванням охоплено 61% учнів. З 01.09.2019 р. організоване 

безкоштовне харчування учнів 1 – 4 класів  - 249 учнів. З 01.09.2017 р. безкоштовними 

сніданками забезпечені діти - сироти і діти, які позбавлені  батьківського піклування. 

         Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого 

харчування для збереження  здоров’я  дитини.  Скарг на роботу їдальні та її працівників 

не надходило. 

 

   -   дотримання  вимог  охорони  дитинства,  техніки   безпеки, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм; 



        Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу 

визначається в проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій 

навчально-виховного процесу.  Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під 

щоденним контролем адміністрації школи. 

          На початок 2019/2020 навчального року були проведені випробування 

спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику, справність кріплення воріт 

та оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах 

та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки.  

          У наказі по школі «Про розподіл функціональних обов'язків» передбачено 

відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності 

під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого 

травматизму, відповідальних за електрогосподарство в школі. 

          На 01.09.2019 року всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з 

дозволом приступити до  роботи. Питання охорони праці обговорюються на засіданнях 

педрад  та на нарадах при директорі. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час 

канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на класних годинах. 

          У вересні кожного року всі учні школи проходять медичний огляд лікарями-

фахівцями. Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення 

життєдіяльності будівель школи. Будівлі школи та приміщення закладу, забезпечені 

первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. 

Управлінням освіти кожного року проходить перевірка та перезаряджання 

вогнегасників. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.  

          Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Акт готовності 

школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення. 

          Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю 

України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх 

працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. 

Проведено вступні інструктажі  з охорони праці. Проведено первинні інструктажі  з 

охорони праці на робочому місці. 

         На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів серед учнів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності. Здійснюються цільові інструктажі 

з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності 

необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Всі 

навчальні приміщення мають необхідний перелік документації з питань безпеки 

життєдіяльності. У коридорах школи  розміщені стенди з охорони праці, пожежної 

безпеки, цивільного захисту.  

          Відповідно до колективного договору на виконання пункту охорона праці 

адміністрацією були вжиті заходи для організації безпечного проходження навчально-

виховного  процесу: 

- створено комісію по перевірці готовності школи до нового навчального року, якою 

складено акти дозволів на проведення занять в кабінетах школи; 

- проводились інструктажі з охорони праці; 

- проводились заняття по евакуації учнів та працівників школи під час надзвичайної 

ситуації; 



- здійснювався огляд, заміна небезпечного електрообладнання; 

- проходило вибраковування та випилювання небезпечних дерев та гілок; 

- у зимовий період відбувалося утеплювання дверей, посипання доріжок спеціальною 

сумішшю для недопущення травматизму, збивались небезпечні нарости льоду та інше; 

- здійснено перезарядку всіх наявних у школі вогнегасників; 

- замінено люки на горище на вогнетривкі; 

         Управління освіти провело заміну електрощитових на сучасні. 

 

    5.  Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості навчального  закладу  

до управління його діяльністю;  співпраця  з громадськими організаціями. 

        Батьківський актив школи на чолі з Паніною Ю.М. та громадська організація 

«Однодумці Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9», голова Сребранець В.В. є надійною опорою 

постійно дбають про покращення матеріально-технічного забезпечення закладу, 

допмагають у проведенні виховних заходів. Організована спільна робота педагогів, 

батьків та учнів. Батьки залучаються до участі в загальношкільних та класних заходах. 

Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят, 

хоча явка їх на такі  масові заходи   є  високою  лише у початкових класах. Серед форм 

роботи – тематичні батьківські конференції, тематичні години спілкування, засідання 

батьківського активу, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до 

проведення позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій. 

  

 

  6.  Дисциплінарна  практика та аналіз  звернень  громадян  з питань  діяльності  

навчального закладу. Реагування  керівника  на зауваження та пропозиції, 

викладені батьківським комітетом,  радою та  піклувальною  радою,  батьками, 

представниками  інших  органів громадського самоврядування. 

Звернення громадян здійснювалось відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян». За звітний період було 3 письмових  звернень громадян, які стосувались 

навчально-виховного процесу. Всі звернення зареєстровані в журналі звернень 

громадян. Проведені бесіди, з’ясовані причини конфліктів, надані консультації та 

письмові відповіді. Ведеться тісна співпраця з батьківською громадськістю щодо 

покращення навчально-виховного процесу, поліпшення санітарних умов у закладі. 

 

7.  Вжиті  керівником заходи щодо зміцнення та  модернізації матеріально-

технічної бази навчального закладу. 

          До послуг учнів у школі працює 10 навчальних кабінетів, актова зала, 2 майстерні, 

бібліотека,  їдальня, спортивний майданчик, ФОК. За кошти, виділені Кабінетом 

Міністрів, Управління освіти придбало для перших класів проектори, екрани, ноутбуки, 

принтери та папір до них, дидактичне обладнання, нові парти, дошки. Батьки, класоводи 

та адміністрація попіклувались про організацію навчального середовища для учнів- 

перваків. Усі навчальні класи мають нові дошки. Усі навчальні приміщення школи 

забезпечені швидкісним інтернетом .  

         У приміщеннях школи за підтримки міської ради та Управління освіти Ніжинської 

міської ради здійснені ремонтні роботи. 

       У будівлі №1: проведено каналізацію від туалетів, виконано поточний ремонт 

туалетів, замінено водопровідну мережу в кабінет хімії, їдальні та медпункті, замінено 

електрощитові на харчоблоці їдальні встановлено примусову витяжну систему, 

виконано ремонт стелі, замінено систему освітлення, каналізацію, стіни облицювали 



кафельною плиткою, проведено ремонт в приміщенні техпрацівників, встановлено три 

точки роздачі вайфаю, проведено в усі класи швидкісний інтернет. 

       У будівлі №2: замінено електрощитову, електромережу з розетками до всіх 

приміщень, проведено поточний ремонт, ігрової кімнати, замінено систему опалення 3-

б класу, замінено люк лазу на горище на вогнетривкий. 

        У шкільному ФОЦі проведено поточний ремонт ігрового поля, змонтовано лавки 

в роздягальнях, встановлено точку доступу до швидкісного інтернету, оновлено 

спортивне обладнання, встановлено ІТП. 

        У шкільних майстернях проведено інтернет, поточний ремонт. 

Планується заміна електрощитової, електромережі з розетками. 

        На території школи за поданням адміністрації проведено огляд території на 

предмет небезпечних дерев, видалено суху липу. У весняно-осінній період територія 

школи за потреби викошувалась від трави та бур’янів. 

        Проводилось чищення каналізаційної мережі. 

 

       Протягом 2019-2020н.р. до Управління освіти Ніжинської міської ради, 

Дежпродспоживслужби, відділу ДСНС було направлено листи про покращення 

матеріально-технічних та санітарних умов у школі: 

-про зняття труби тепломережі з фасаду школи; 

-про ремонт балкону; 

-про асфальтування території школи; 

-про бродячих собак на території школи; 

-про заміну мережі опалення в кабінеті хімії та класній кімнаті 3-Б класу; 

-про будівництво каналізації та теплих туалетів у ; 

-про під’єднання пожежних кранів до водогону високого тиску; 

-про необхідність освітлення території школи  та ремонт огорожі; 

-про ремонт актового залу.  

          Управління освіти придбало для школи 5 нових вогнегасників, провело огляд та 

перезарядку 24 вогнегасників.  

       Проведено аналізи питної води на відповідність нормам. 

       Школа в необхідній кількості забезпечена миючими та чистячими засобами, 

медикаментами, дезинфікуючими засобами. Закуплено фарбу, цемент та інші матеріали 

для поточних ремонтів при підготовці школи до нового навчального року та роботи в 

осінньо-зимовий період. 

      Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної 

санітарно – епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних 

норм і правил, дозвіл ДСНС, акт готовності школи до нового навчального року. 

Зміцнення матеріально-технічної бази школи  

 

Найменування  Кількість  Сума  

фарба 153 13816,51 

Мило з дозатором 10  220 

Рідке мило 5л  2 132 

медикаменти комплект 1137,59 

Деззасоби    АХД2000 ультра  2  360 



 

Проведення поточних ремонтів. 

1. Поточний ремонт приміщення їдальні та харчоблоку-127507грн.         

ТОВ «Проект Сервіс» 

2. Поточний ремонт водопроводу  -7584 грн.            

             ФОП Жарик О.П. 

3. Заміна труб системи опалення     6000 грн.    

          «Статус Тепло Сервіс» 

 

8. Завдання на 2020-2021 н.р.  

 

1. Диференціація та індивідуалізація навчання, розробка різних 

варіантів навчальних планів та програм, проведення якісної 

допрофільної підготовки      

                            2.  Створення в педагогічному колективі умов для креативної 

діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, 

методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та 

інформаційного забезпечення;  

Деззасоби Госпісепт 1 198 

Деззасоби Санітаб 1 180 

Паперові рушники 70 1694 

Безконтактні термометри 3 4320 

Тримачі для дезінфектора  3 48,6 

Бланідас 300 32 6232 

Санітаб 32 6232 

АХД 2000 експрес 70 13160 

Фліпчарт 1 1870 

Щітка №2 4 82 

Щітка №3 4 122 

Щітка макловиця 4 242 

Валик 100 7 108,5 

Валик 48х250 12 354 

Розчинник 15 420 

Шпатель медичний 50 80 

Відро оцинковане 8 430 

віник 6 265,2 

БФП  Epson+usb rf,tkm 1 9729 

Мітла пластикова 6 498 

Персональний комп’ютер 1 11885 

пластикові стенди Комплект 5369 



    3. Подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на 

особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери 

творчості та комфорту;  

                4. Комп’ютеризація процесу управління школою;  

  5. Вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою 

оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-

методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, 

стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.  

               6. Оптиматизація методичної роботи школи;  

 7. Підготовка документації  для переходу зі школи І-ІІІ ступенів у 

гімназію з початковою школою як структурним підрозділом; 

 8. Активізація роботи щодо якісної підготовки учнів до предметних 

олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань; 

9. Здійснення  виконання освітніх програм з використанням технологій 

дистанційного навчання; 

10.  Розширення шкільної мережі гуртків; 

11.  Оптимізація співпраці педагогів, батьків та громадськості; 

12.  Здійснення  педагогічної підтримки духовного, патріотичного,  

морального зростання школярів, виховання потреби здорового способу 

життя ;  

               13.  Оптимізація співпраці педагогів, батьків та громадськості;  

               14.  Діяльность щодо попередження правопорушень, негативних проявів 

у молодіжному середовищі; 

                15.  Збереження і примноження традицій та іміджу школи.  

                                  Директор школи                                      В.П. Рибак 


