




 

- формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання         

     працьовитості, любові до природи;  

  
- розвиток в учнів національної самосвідомості, формування людини, яка прагне        

     удосконалення та перетворення суспільства;  

  
-   інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;  
 
 

- рішення завдань, формування загальної культури особистості, адаптації   

     особистості до життя в суспільстві;  
  

- виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, до культурних    

     традицій в умовах багатонаціональної держави;  
 

 

 

- створення основи для усвідомленого, відповідального вибору та наступного  

     освоєння професійних освітніх програм;  

  

 

-    формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо. 

 



    Особлива увага  звертається на - 
створення у ЗЗСО  належних умов для 
забезпечення рівного доступу для 
здобуття якісної освіти, виконання 
вимог нового Державного стандарту.  

В школі проводиться послідовна робота 
щодо реалізації стратегії розвитку 
державної  освіти, визначеної 
законодавством України, Указами 
Президента України щодо основних 
напрямків реформування національної 
системи освіти, Національної доктрини 
розвитку освіти. 

 



Зміна назви закладу 
У зв’язку з утворенням 
Великобичківської селищної 
територіальної громади, виходом 
Рахівської районної ради зі складу 
засновників закладів освіти та 
входом Великобичківської селищної 
територіальної громади у права 
засновника закладів освіти, 
розташованих на території громади,             
18 січня 2021 року змінено назву 
закладу освіти на  

Кобилецько-Полянський заклад 
загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів 

 



Науково-методична 

проблема, над якою 

працює педколектив 

школи 
 

 

 

4 
Методична робота з педагогічними 

працівниками спрямована на стимулювання 

творчого потенціалу та підвищення 

педагогічної майстерності кожного вчителя 



1 проведено 10 засідань педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, 

наради при директорові (35) та заступникові директора з НВР (15); 

  2 
педагогічними працівниками взято участь у семінарах, майстер-класах,  

інтернет-конференціях, інтерактивних вебінарах, міжнародних онлайн-

заходах; 

3 
вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з 9 

предметів, зокрема:   
 

- фізичної культури у 5-11-х класах та предмету «Захисту України»  

в 10-11-х класах; 4 

5 

6 

  7 

 - зарубіжної літератури  в 5-11-х класах; 

            - географії в 6-11-х  класах; 

-  іноземних мов  у 2-11-х класах; 

- предметів гуманітарного циклу в початкових класах; 

8 вивчено стан  гурткової роботи в  1-11-х класах 



• вчителя зарубіжної літератури Табахар Людмили Миколаївни з 
проблеми: «Шляхи формування компетентної особистості на уроках 
зарубіжної літератури»; 

• вчителя фізичної культури Поповича Михайла Михайловича з 
проблеми: «Розвиток спортивних задатків учнів шляхом 
індивідуальних занять та участі в позакласних заходах»; 
 

    та педагогічних працівників, що атестувалися: 
• вчителя інформатики Боднар Богдани Георгіївни з проблеми:  

«Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на уроках 
інформатики на основі особистісно-орієнтованого навчання»; 

• вчителя хімії Козіч Тетяни Василівни з проблеми:  

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії шляхом 
впровадження інноваційних технологій навчання»; 

• вчителя німецької мови Кілічук Людмили Василівни з проблеми: 

«Диференційований підхід до навчання усного та писемного                    
мовлення на уроках німецької мови»; 

• вчителя німецької мови Вайс Вікторії Степанівни з проблеми:  

«Розвиток навичок усного мовлення на уроках німецької мови» 

 



Поширено педагогічний досвід  

серед спільноти освітян України  

на сайтах «На Урок» та 

«Всеосвіта» з  

української мови та літератури 

хімії 

3 

географії 4 

історії інформатики 

біології 4 

3 образотворчого мистецтва 



 



Табахар  

Людмила Миколаївна Боднар  

Богдана Георгіївна 

Андрусяк 

Марія Юріївна 



факультативні заняття з 

української мови «Стилістика 

української мови»  

(з учнями 10-х та 11-го класів) 

групові заняття з 

англійської мови та 

інформатики  

(з учнями 11-го класу)  

 індивідуальні заняття 

з учасниками мовних і 

літературних 

конкурсів  

підготовка та організація проведення 

Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, 

інтерактивних конкурсів, інтелектуальних ігор з 

навчальних предметів, конкурсів-виставок, творчих 

конкурсів та змагань, інтернет-олімпіад та ін. 



  

 

 



Робота педагогічної ради  



       На другому засіданні, яке відбулося у жовтні, директор школи 
Попович Ольга Іванівна за допомогою комп’ютерної презентації 
наочно ознайомила присутніх з питанням «Дистанційний та 
змішаний формати навчання. Вибір дистанційної платформи», при 
обговоренні даного питання педагогічні працівники ділилися 
власним досвідом використання електронних ресурсів для 
організації дистанційного та змішаного навчання. Заступник 
директора Козіч Тетяна Василівна продемонструвала результати 
дослідження з формування громадянської компетентності учнів в 
умовах сучасної школи, після чого класні керівники ділилися 
власним досвідом реалізації даного питання у процесі виховання 
школярів.  А заступник директора з навчально-виховної роботи 
Боднар Богдана Георгіївна проаналізувала ведення класних 
журналів протягом перших місяців навчального року і надала 
корисні поради щодо особливостей їх заповнення класними 
керівниками та вчителями-предметниками. 



                  У грудні,  на третьому засіданні педагогічної ради, директор 

школи  Попович О.І., використовуючи презентацію, проаналізувала «Стан 

викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізичної культури та 

предмету «Захист України»», звернула увагу на спортивні приміщення та 

майданчики, роботу викладачів даних предметів на уроках та в 

позаурочний час, на переваги та недоліки відвіданих занять і позакласних 

заходів, прокоментувала стан забезпечення навчального закладу 

необхідним інвентарем, успішність учнів, надала рекомендації вчителям 

фізкультури і предмету «Захист України» щодо самоосвітньої діяльності 

та підвищення фахового рівня. Вчителі фізичної культури (Попович 

М.М., Шорбан П.П. та Прокопенко І.О.) розповіли про власний досвід 

викладання навчальних предметів, спортивні досягнення учнів школи та 

труднощі, які виникають в ході роботи. По другому питанню «Шкільна 

бібліотека – виховний простір освітнього закладу» виступила шкільний 

бібліотекар Ярем М.Т., яка акцентувала увагу на значенні літератури і, 

зокрема, бібліотеки, у вихованні підростаючого покоління. 



    Четверте засідання проходило у вигляді онлайн-
конференції з використанням Zoom. Вибір такої 
форми педради був зумовлений тим, що засідання 
проводилося у лютому – під час карантину. В ході 
роботи 10 вчителів, які атестувалися у 2020-2021 
навчальному році, за допомогою презентацій у 
вигляді «Творчих звітів» ділилися власним 
досвідом роботи; демонстрували застосування 
нестандартних форм навчання, методичних та 
дидактичних засобів і посібників, інформаційно-
комунікаційних технологій та мережевих ресурсів 
в освітньому процесі; повідомляли, як про власні 
успіхи, так і про                                          
досягнення своїх                                                  
учнів. 



      На п’ятому засіданні, проведеному у травні  
2021 року, директор ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
презентувала аналіз проведених у квітні-травні 
досліджень з питання «Особливості викладання та 
рівень навчальних досягнень учнів з географії», а 
заступник директора з НВР Боднар Б.Г. – з питання 
«Особливості викладання та рівень навчальних 
досягнень учнів з іноземних мов» 



В  освітньому  процесі  було задіяно 42 педагогів:  

6  педагогічних працівників (14 %) – «спеціаліст вищої  категорії»;  

7  педагогічних працівників (17 %) – «спеціаліст І категорії»;   

8  педагогічних працівників (19 %) – «спеціаліст  ІІ  категорії»; 

8  педагогічних працівників (19 %) – «спеціаліст»; 

13 педагогічних працівників (31 %) – категорії «11 тарифний розряд»; 

4  учителів (9,5%) –  мають звання «старший вчитель»  

2018-2019 н.р. 
2019-2020 н.р. 

2020-2021 н.р. 
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Вища І категорія ІІ категорія Спеціаліст 11 тарифний 
розряд 



  

  

- вчителів  початкових  класів       

- вчителів  гуманітарного циклу     

- вчителів  природничо-

математичного  циклу    

- класних  керівників 



Аукціон методичних ідей: «Інтерактивні прийоми роботи на уроках ЯДС». Класний 

керівник 2-А класу Багрічук І.О. провела показовий урок-подорож з предмету ЯДС 

на тему: «Природа рідного краю». Зміст уроку відповідав вимогам навчальної 

програми  НУШ та поставленим завданням, використовувалися міжпредметні зв’язки 

з літературним читанням, образотворчим мистецтвом, математикою. Екологічному 

вихованню сприяли інсценування «Чиста вода» та «Чисте повітря», до яких учні 

добре підготувалися та чудово вжилися в ролі, а також декламування віршів про 

природу. Завдання, застосовані на уроці продемонстрували, що другокласники 

вміють працювати з цеглинками LEGO і взаємодіяти в малих групах, а Інна 

Олексіївна добре володіє ІКТ. Комп’ютерна презентація, яка супроводжувала кожен 

етап уроку, слугувала додатковим джерелом інформації, сприяла зацікавленню дітей 

навчальним матеріалом, дала можливість правильно регламентувати час на уроці та 

допомогла досягти поставленої мети.   

МО вчителів початкових класів 



       На четвертому (практичному) засіданні  був проведений урок з української мови 

у 1-Б класі на тему: «Вживання великої літери в словах», проведений заступником 

директора з НВР у початкових класах Куриляк Католін Іванівною. 

Досвідченість та педагогічна майстерність вчительки дали їй змогу провести урок на 

належному методичному рівні, а фантазія та творчість – зробити його насиченим і 

цікавим. На занятті переважали фронтальна й індивідуальна форми роботи, завдання 

були тісно пов’язані з проблемним питанням педагога, а цікаві вправи, різноманітні 

прийоми і методи роботи, які постійно змінювалися, дозволяли сконцентрувати увагу 

учнів та викликали у них бажання працювати. В ході роботи Католін Іванівна вдало 

поєднувала традиційні та інноваційні технології навчання, які сприяли активізації 

пізнавальних інтересів учнів; використовувала різноманітні дидактичні ігри для 

вироблення практичних умінь і навичок першокласників. Доречно застосувала 

естетично оформлену комп’ютерну презентацію, використала демонстраційний та 

роздатковий матеріал, цеглини LEGO. 

МО вчителів початкових класів 



Урок з музичного мистецтва у 6-А класі, проведений молодим спеціалістом, 

вчителем музичного мистецтва Попович Лідією Петрівною, на тему: 

«Ораторія». Урок був спланований методично правильно з урахуванням 

вікових особливостей учнів. Доречно була обрана форма проведення – 

подорож літаком за скарбами у «Країну Музики». Під час подорожі робилися 

зупинки, на яких учні виконували різні завдання і отримували нагороди. 

Вдалим було використання групової форми роботи, так як це дало 

можливість учням активізувати свою діяльність, сприяло їх зацікавленості 

навчальним матеріалом. Відповідно до структури, на уроці була проведена 

словникова робота, робота з підручником, знайомство з творчістю 

композитора Й.Гайнда, проведена вокально-хорова робота. Вчителем були 

використані інтерактивні вправи,  вдало поєднувалися традиційні та 

інноваційні форми роботи. 



 

учитель  

Міллер С.С. 

 

 

учитель  

Зеленчук Н.Д. 

 

 

учитель  

Кілічук Л.В. 

 

 

учитель  

Вайс В.С. 

 

 

учитель  

Кіснер Д.В.  

 

позакласні 

заходи 
 

мовна вікторина з учнями 9-А класу 

на тему: «Подорож океаном рідної 

мови» 

позакласний захід у 10-Б класі на 

тему: «Мово українська, мово 

солов’їна!» 

позакласний захід з учнями 7-х класів 

«Традиції святкування Різдва і Нового 

року в Німеччині та Україні» 

позакласний захід з учнями 2-х, 6-х, 

8-х класів «Великі казкарі 

Німеччини» 

конкурс різдвяної колядки та пісні на 

англійській мові з учнями 5-9-х класів 



Урок-подорож з фізики у 8-Б класі на тему: «Кипіння. Температура кипіння», 

проведений вчителем фізики Колач Наталією Іванівною. Урок був добре 

продуманий, креативний, насичений цікавими фактами і завданнями, що вимагали 

змістовних відповідей учнів. Протягом заняття було витриману єдину наскрізну 

змістову лінію та реалізовано компетентнісний підхід до навчання, що сприяло 

свідомому засвоєнню восьмикласниками нового матеріалу та розвитку здатності 

застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. На початку уроку вчителька 

використала гру «Морський бій», в ході якої було вдало проведено актуалізацію 

опорних знань учнів та закріплення вивченого матеріалу, а також восьмикласники 

дізналися цікаві факти про затоплення відомих кораблів. Крім того, на занятті  були 

використані такі нестандартні та інтерактивні форми роботи, як: гра «Ерудит», 

вправи «Чорний ящик» і «Азбука Морзе», змагання «Двобій» та «Фізичний батл», 

літературна вікторина. Під час пояснення нової теми Наталія Іванівна доречно 

застосувала презентацію, що доповнювала розповідь вчителя і дала змогу учням 

наочно познайомитися з процесом кипіння. Незвичайно було організовано і 

завершення уроку – діти вписували свої відгуки та враження  на сторінки книги 

«Цікава фізика».   

Методичне об’єднання вчителів 
природничо-математичного циклу 



Click to add Title 1 загальношкільне свято «Золота осінь», організоване 

вчителем біології  Попович О.І. та класними керівниками  

5-11-х класів;   

Click to add Title 2 
інтелектуальна гра «Географічний олімп», проведена                

вч. географії Ясінчак М.В. у 6-х класах; 

Click to add Title 1 вікторина «Здоровим бути модно», організована вчителем 

основ здоров'я та географії Ворохта М.В. у 9-Б класі; 

Click to add Title 2 
географічна гра-вікторина «Моя Україна», проведена 

вчителем основ здоров'я та географії Ворохта М.В. між 

учнями 9-х класів; 

Click to add Title 1 патріотична гра «Сокіл («Джура»), організована вчителем 

фізичної культури та класними керівниками, в якій взяли 

участь учні 5-11-х класів 



           В І семестрі проведено   відкриту виховну годину у 
8-А класі на тему «Неси у серці доброту».  Вайс  Вікторія 
Степанівна підібрала досить актуальну тему, вдало 
охарактеризувала зміст, логічно і послідовно  використала 
сучасні та традиційні методи і форми виховного впливу. 
Врахувала  вікові особливості учнів, зуміла створити 
належний мікроклімат, який забезпечив  дружню і  
злагоджену роботу школярів, майстерно створила  умови 
для забезпечення самореалізації кожного учня. Діти 
проявили інтерес до тих завдань, які підготувала класний 
керівник. 



     

 



який проходив з 07 по 11 грудня 2020 року 
 Урок з основ здоров’я у 5-А класі на тему:  

«Принципи і методи загартовування. Рухова активність»  

                                                                      (учитель Ворохта М.В.) 

Урок з фізичної культури у 7-Б класі на тему: «Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ.  

Повторення та вдосконалення технічних навичок і вмінь з волейболу»  
                                                                                                                                    (учитель Шорбан П.П.) 

Урок з фізичної культури у 10-А класі на тему: «Баскетбол.  

Різновиди ходьби та бігу. Передача м’яча двома руками від грудей.  

Штрафний кидок. Навчальна гра»  
                                                                                  (учитель Попович М.М.)    

Урок з фізичної культури у 7-Б класі на тему: «Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Способи  

пересування гравців ігровим майданчиком. Передача м’яча обома руками зверху у парах.  

Прийом м’яча обома руками зверху у парах. Прийом м’яча обома руками знизу від стіни.  

Вправи на розтягування»                                                                                   (учитель Прокопенко І.О.) 

 

                                                                                                               
Вікторина у 9-Б класі на тему «Бути здоровим – модно!»  
                                                                                    (учитель Ворохта М.В.)  

 



Конкурс агітаційних плакатів «Збережемо чистоту рідної мови»                   (учитель Григорчук В.І.)  

 
 

  

проходив з 09 по 13 листопада 2020 року 
 Урок з української літератури у 8-А класі на тему: «Леся Українка. «Давня казка». Проблеми і 

мотиви, роль митця у суспільстві»                                                                       (учитель Зеленчук Н.Д.) 

Урок з української мови у 7-А класі на тему: «Знак пом’якшення в дієсловах наказового способу»        

                                                                                                                                 (учитель Григорчук В.І.) 

Урок із зарубіжної літератури у 7-А класі на тему: «Друга світова війна у європейській поезії. К.І. 

Гальчинський. «Пісня про солдатів з Вестерплятте», «Лист з полону»»        (учитель Табахар Л.М.) 

Урок з української мови у 5-Б класі на тему: «Значущі частини слова. Написання префіксів пре-, 

при-, прі-»                                                                                                                 (учитель Міллер С.С.) 

Майстер-клас з української мови на тему: «Подорож країною Антонімією»  

                                                                                                                                     (учитель Олефір Г.Т.) 

Позакласний захід у 10-Б класі на тему: «Мово українська, мово солов’їна!»  

                                                                                                                                 (учитель Зеленчук Н.Д.) 

Мовна вікторина з учнями 9-А класу на тему: «Подорож океаном рідної мови»  
                                                                                                                                                       (учитель Міллер С.С.) 



 проходив з 14 по 18 грудня 2020 року 
 

 

 

В рамках тижня було проведено 3 показові уроки з німецької та англійської мов, 

2 позакласні заходи з німецької мови, створено проєкт з англійської мови 
 

Урок з німецької мови у 5-А класі на тему: «Частини тіла» 
                                                                                       (учитель Кілічук Л.В.) 

 Урок з німецької мови в 11-му класі на тему: «Традиції харчування різних країн»     
                                                                                                                            (учитель Вайс В.С.) 

 
Урок з англійської мови у 6-Б класі на тему:  

«Мій улюблений футболіст»                                (учитель Кіснер Д.В.) 

Позакласний захід з учнями 7-Б класу «Традиції святкування Різдва і Нового року в 

Німеччині та Україні»                                                                     (учитель Кілічук Л.В.) 

 
Позакласний захід з учнями 2-х, 6-х, 8-х класів  

«Великі казкарі Німеччини»               (учитель Вайс В.С.) 

Проєкт «У світі англійської мови» з учнями 6-7-х класів  

 



 проходив з 26 по 30 квітня 2021 року 
 

 

 

Вчителями географії було проведено  показовий урок та позакласний захід: 
 

Урок з географії у 8-Б класі на тему: «Релігійний склад населення України. 

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних 

вірувань»                                                                                     (учитель Ясінчак М.В.) 

Урок з географії у 7-Б класі на тему: «Атлантичний океан»  

                                                                       (учитель Ворохта М.В.) 

Географічна гра-вікторина з учнями 9-х класів «Моя Україна»  

                                                                       (учитель Ворохта М.В) 

Інтелектуальна гра з учнями 6-х класах «Географічний Олімп»  
                                                                                (учитель Ясінчак М.В.) 

Виготовлено стенд «7 чудес Закарпаття»  
                                                              (учитель Ворохта М.В.)  



 
 

   25 березня 2021 року на базі 

ЗЗСО відбувся районний онлайн-

семінар вчителів зарубіжної 

літератури з теми: «Організація й 

проведення компетентнісно 

орієнтованого уроку зарубіжної 

літератури в умовах дистанційного 

навчання»  

 
 

31 березня 2021 року онлайн-

семінар районної спільноти 

вчителів української мови і 

літератури на тему: «Теоретичні та 

практичні основи конструювання 

компетентнісно орієнтованого уроку 

української мови та літератури під 

час дистанційного навчання» 



1 

У грудні 2020 року на засіданні педагогічної 
ради було затверджено план підвищення 

кваліфікації педпрацівників ЗО на 2021 рік.   
У 2021 році курсову перепідготовку пройшли 

35 педагогічних працівників  



     У листопаді 2020 року директор ЗЗСО 
Попович Ольга Іванівна та вчитель української 
мови і літератури Олефір Ганна Томашівна 
приймали участь у першому (зональному) турі 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» у 
номінаціях: Попович О.І. – «Керівник закладу 
освіти», Олефір Г.Т. – «Українська мова та 
література», що проходив у дистанційному 
режимі з використанням сервісу Zoom і, за 
підсумками якого, Ольга Іванівна зайняла ІІІ 
місце. 
Окрім того, Попович О.І. приймала участь у VІ 
Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Учитель 
року-2020» за версією науково-популярного 
природничого журналу «Колосок» й отримала 
звання «Вчитель ерудит». 

Заступник директора з 

НВР Боднар Богдана 

Георгіївна приймала участь 

у Всеукраїнському конкурсі 

«Кращий кабінет завуча 

ЗЗСО-2020», організований 

на Інтернет-порталі 

рейтингу освітніх закладів 

України, який проводився з 

травня по вересень 2020 

року і за результатами якого 

Кобилецько-Полянська 

ЗОШ та особисто завуч 

отримали грамоту за І 

рейтингове місце серед 100 

найкращих ЗСО України.  

Учитель фізики та 
керівник гуртків Колач 

Наталія Іванівна 
приймала участь у 

Всеукраїнський конкурсі 
«Від уяви до інновації: 

нові підходи до освіти на 
прикладі  Міжнародної 

освітньої програми», 
організованому Малою 
академією наук України. 

Отримала сертифікат 



Заступник директора з НВР,  

учитель інформатики 

Боднар Богдана  

Георгіївна 

Заступник директора з ВР,  

учитель хімії 

Козіч Тетяна  

Василівна 
Заступник директора з НВР 

 у початкових класах, 

учитель початкових класів 

Куриляк Католін Іванівна 

Учитель зарубіжної  літератури 

Табахар Людмила   

Миколаївна 

Учитель фізичної культури  

Шорбан Петро  

Петрович 

Учитель німецької мови 

Вайс Вікторія  

 Степанівна 

Учитель німецької мови 

Кілічук Людмила  

Василівна 

Учитель початкових класів 

Андрусяк Марія  

Юріївна 

Учитель початкових  класів 

Багрічук Інна  

Олексіївна 

Учитель початкових  класів 

Тафійчук Діана   

Федорівна 

Учитель фізичної культури 

Попович Михайло  

 Михайлович 



2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

22 22 21 22 23 22 

434 438 
447 

464 
481 486 

1 
1 1 1 1 1 

Мережа класів 
Кількість   
класів 

Кількість  
 учнів 

Кількість  
 ГПД 

 





Учні групи ризику 

    На внутрішкільному обліку та обліку 

ювенальної превенції Тячівського ВП ГУМП в 

Закарпатській області та Рахівської ССД   

знаходилося  2 учнів  нашої  школи:  Химич М. 

та Ткачук М. Шкільні гуртки не відвідували із-

за низької внутрішньої мотивації та сімейних 

обставин (виховуються у багатодітних  сім’ях).  

Протягом навчального року велося періодичне  

обстеження   умов проживання учнів  облікової 

категорії, підтримувався зв'язок з їх батьками. 



Основна Підготовча Спеціальна 

К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів % 

450  92,5 27 5,6  9 2 



     Закінчили  школу 29 учнів 11-го  
класу. Оскільки всі випускники були 
звільнені від ДПА, ЗНО проходили лише ті, 
які планували продовжити навчання у ВНЗ. 
Так,  пройшли  ЗНО з  української  мови та  
літератури 13 учнів, з математики - 13 
учнів, з історії України -13 учнів, 7 - з 
біології,  4 – з німецької мови, 8 – з 
географії, з фізики – 1 учень, з англійської 
мови – 3 учнів.  13 учнів  виявили бажання 
зарахувати бали ЗНО, як оцінки за ДПА. 



 
 

№ 
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Прізвище, ім’я, 

по батькові учня 
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1 Ангела Павліна 8 5 6 4 10 6 10 6             

2 Вайнер Йосип     3 3 7 3 6 7     4 7     

3 Варга Василь     2 2 5 2 5 5     3 5     

4 Вішован Ірина  10 7 6 3 9 8 10 8             

5 Варивода Діана     6 4 9 7 9 7         10 6 

6 Ватаман Христина     3 3 5 2 6 4     4 3     

7 Зеленко Аліна     4 3 7 4 8 7         7 5 

8 Костяк Михайло     3 4 2 3 2 5     2 4     

9 Олефір Діана     3 2 8 5 8 7         8 5 

10 Піпаш Віктор      3 2 8 3 7 7 7 4         

11 Попелич Вікторія     3 3 5 5 4 4     3 6     

12 Сідей Євгенія     4 4 7 3 5 6     4 5     

13 Табахар Вікторія     2 2 6 5 5 6     4 6     



Випускники базової 
школи 

    40 учнів 9-х класів успішно закінчили 

дев'ятий клас і отримали  свідоцтво  про  

здобуття базової  середньої  освіти, троє з них 

(Пукман М.В., Тафійчук Б.Д, Костюк А.І.) - 

свідоцтво  про  здобуття  базової  середньої  

освіти з відзнакою.  

Одна учениця, яка навчалася за 

індивідуальним навчальним планом, отримала 

свідоцтво про базову середню освіту для дітей 

з особливими освітніми потребами і 

переведена                                                                

на                                                               

сімейне                                                 

виховання. 



За  рішенням  педагогічної  ради  всі  учні 1-4-х, 5-10-х  
класів  переведені  на наступний рік навчання.  10 учнів  
початкової  школи,  19 учнів  середньої  школи  
нагороджені  Похвальним  листом  «За відмінні успіхи у 
навчанні». Претендентів на  нагородження  медаллю  у  
новому  навчальному  році немає.          

 Протягом   року  успішність  учнів  становила:  

• 1 – 4 класи:  початковий рівень - 2 учнів; середній – 23 
учнів;  достатній – 12 учнів; високий  –  10 учнів; 

• 5 – 9 класи:  початковий рівень – 37 учнів;  середній – 
84 учнів;  достатній – 79 учнів; високий –  19  учнів; 

• 10 – 11 класи: початковий рівень – 20 учнів;  середній – 
24 учнів;  достатній –  18 учнів. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

43 35 41 53 52 29 

К-сть учнів нагороджених похвальним 
листом 

К-сть учнів нагороджених похвальним листом 



Профільність 

  

 

Першокласники 
На основі відповідних документів сформовано 2 

перші класи з українською  мовою  навчання, в  

яких навчатимуться 47 учнів за програмою 

Нової української школи. 

 4 учнів продовжуватимуть  навчання  в 

професійно-технічних  навчальних  закладах. 

За заявами батьків, враховуючи матеріально-

технічне забезпечення закладу створено два 

класи з профільним навчанням:  

10-А – географічний профіль,                    

10-Б – історичний профіль. 



                            У 2020-2021 навчальному році 97 
учнів 6-11-х класів взяли участь у І етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад із 15 навчальних 
предметів. ІІ та ІІІ етапи учнівських олімпіад були 
скасовані у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що 
склалася в регіоні. Учні 5-11-х класів приймали 
активну участь у Всеукраїнських онлайн-олімпіадах з 
української мови і літератури (вчитель Міллер С.С.), 
з хімії (вчитель Козіч Т.В.),  з біології (вчитель 
Попович О.І.) на освітніх сайтах. Переможці 
інтернет-олімпіад отримали дипломи за перемоги 
та  сертифікати за участь.  



   Робота з обдарованими 
дітьми 

      

№з/п 

О                           Олімпіади, конкурси,  

                  спортивні змагання,  

                    в т.ч. on-line 

 

Кількість 

Учасників 

 

І місце ІІ місце ІІІ місце 

Олімпіади 
1 Всеукраїнська дистанційна олімпіада з української мови та 

літератури «Всеосвіта Осінь – 2020» 87 - - - 

2 Всеукраїнська інтернет-олімпіада з хімії «На Урок» (Осінь 

2020) 24 - 2 3 

3 Всеукраїнська предметна олімпіада «Олімпус» з біології 

(осіння сесія) 14 - - - 

4 Всеукраїнська дистанційна олімпіада з української мови та 

літератури «Всеосвіта Зима – 2020-2021» 95 8 5 5 

5 Всеукраїнська інтернет-олімпіада з хімії «На Урок» (Зима 

2021) 5 - - - 

6 Всеукраїнська дистанційна олімпіада з української мови та 

літератури «Всеосвіта Весна – 2021» 212 5 2 1 

    Учні школи стали учасниками 42-х різноманітних районних, обласних, 

Всеукраїнських і Міжнародних навчальних та творчих конкурсів, змагань, 

інтелектуальних ігор, у тому числі й онлайн. Приймали участь у зональних, 

районних, обласних спортивних змаганнях з футболу, міні-футболу та шашок.  



№з/п 
Олімпіади, конкурси, спортивні змагання, в т.ч.  

on-line 

Кількість 
учасників 

І місце ІІ місце ІІІ місце 

Конкурси  
1 Міжнародний конкурс з української мови   ім. П. Яцика І етап-61 8 10 7 

2 Обласний конкурс літературних творів, творів образотворчого 
мистецтва «Захисники України: історія та сьогодення» 

І етап -19 
ІІ етап - 4 

4 
- 

1 
- 

1 
- 
  

3 Міжнародний мовно-літературний конкурс  
ім. Тараса Шевченка 

І етап -32 
ІІ етап - 2 

2 
-  

5 
- 

3 
- 

4 Конкурс читців «Ми діти твої, Україно!» І етап -20 
ІІ етап - 4 

- 1 - 

5 Обласний конкурс «Малюнок, вірш, лист до мами» І етап -12 
ІІ етап - 4 

- - - 

6 Всеукраїнська краєзнавча акція «Українська революція:100 років надії і 
боротьби» 

1 1 - - 

7 Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних 
інноваційних проектів «Майбутнє України» 

3 - 1 - 

8 Всеукраїнські змагання з інформаційних технологій 5 - - - 
9 Міжнародний дистанційний конкурс «Олімпіс 2020 – 

осіння сесія» 

25 

35 
Укр. мова – 7  
Англ. мова – 3  
Математ. – 9  
Інформат. – 8 
Біологія – 8  

15 
Укр. мова – 3  
Англ. мова – 6  
Математ. – 2  
Інформат. – 1 
Біологія – 3  

7 
Укр. мова – 3  
Англ. мова – 1  
Біологія – 3  

10 Конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності  «Бобер-2020» 48 9 22 - 
11 Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 16 7 3 14 

12 Міжнародний природничий конкурс «Колосок» 95 32 36 - 
13 Конкурс з англійської мови «Гринвіч» 28 - - - 
14 Конкурс з німецької мови «Орлятко» 24 2 2 1 

15 Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека-2021» 10 - - - 
16 Інтернет-конкурс «150 імен Лесі Українки» 100 - - - 
17 Національний конкурс творчих робіт «Шлях розвитку сучасної 

української культури. Погляд молоді» 
1       

Спортивні змагання 
1 Зональні змагання 14   Футбол (юн.)   
2 Першість району 6   - Шашки 

9   
Міні-футбол 

(юн.) 
  

3 Першість області 6   - Шашки 



- заборона самообслуговування; 
- харчування за окремим графіком різних 
вікових категорій учнів; 
- відстань між столами збільшено до 1,5 м;  
- за одним столом розміщувалося 4 особи. 

Заклад освіти пройшов перші кроки з 
впровадження системи НАССР. В закладі 
належний матеріально-технічний стан 
харчоблоку та їдальні, належні 
санітарно-гігієнічні вимоги. 

Якісне, безпечне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку 

та успішного навчання дітей.  В організації харчування дітей у цьому 

навчальному році було внесено корективи: 
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 свято Першого дзвоника; 

 відзначення Міжнародного Дня миру; 

 святкування Дня працівників освіти (відеопривітання від кожного класу та 

концертна програма від учнів 11 класу); 

 свято «День українського козацтва» («Козацькі забави» між учнями 6-х класів ); 

 Дня української писемності та мови; 

 Дня Збройних Сил України; 

 Міжнародного дня прав людини; 

 Дня Соборності України; 

 свято  до Міжнародного дня рідної мови; 

 День Героїв Небесної Сотні; 

  свято «Жінка — берегиня роду людського», присвяченого Міжнародному 

жіночому дню 8 березня (відеозвернення від учнів різних класів, колег-чоловіків 

та адміністрації); 

 Шевченківські дні; 

 Міжнародний день пам’яті Чорнобиля; 

 День пам’яті та примирення та перемоги у ІІ світовій війні; 

 День української вишиванки; 

 свято Останнього дзвоника. 



№ 

з/п 
Назва конкурсу Учасники Переможці 

1 Обласний етап конкурсу фоторобіт  

«Що для мене Україна» 

Зеленчук Олександра 

Глодян Олеся 

  

2 Районний етап  Всеукраїнського конкурсу робіт фото та відео 

аматорів  «Моя Україно» 

Тітова Діана  

Тітова Христина 

Колач Анріяна 

Варивода Діана 

Варга Аліна  

Ангела Павліна 

  

  

диплом ІІІ ст. 

  

диплом І ст. 

диплом ІІІ ст. 

3 Конкурс літературних творів,  

творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему 

„Захисники України: історія та сьогодення”   

Дорогій Марія, Зеленчук Олександра  

Колач Наталія, Олефір Станіслав  

  

4 Всеукраїнська краєзнавча 

експедиція учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна» 

Учні 7-Б класу ІІ місце 

5 Всеукраїнський конкурс малюнків «Україна майбутнього» Попович Вікторія, Колач Роксана 

Дорогій Марія, Вішован Анатолій 

нагороджені 

цінними призами 

6 Всеукраїнський конкурс малюнків «Збережемо ґрунти рідної 

України» 

Колач Наталія, Колач Роксана, Дорогій Марія  

Ясінська Марія, Тітова Христина  

Зеленчук Олександра, Калин Кароліна 

Сікач Наталія 

  

7 Конкурс малюнків до Дня матері Тофелюк Ганна   

8 Всеукраїнський конкурс малюнків «NOOsphere» Колач Наталія диплом учасника 

9 Конкурс малюнків «Посади дерево» Колач Наталія   

Колач Роксана 

  

10 Всеукраїнський конкурс малюнків «Протипожежна безпека» Тофелюк Ганна, Колач Наталія, Глодян Ігор 

Кравчук Олександра, Кравчук Наталія  

Повгар Олександр, Куцин Софія 

  

11 Акція  «Збережи ялинку» Колач Роксана  

Колач Наталія 

Дорогій Марія 

Дорогій Ульяна 

Попович Вікторія 

Кушнірюк Владислав 

ІІ місце 

 ІІІ місце, 

нагороджені 

грошовими 

винагородами 



 

№ 

з/п 
Назва конкурсу Учасники Переможці 

12  Всеукраїнська краєзнавча конференція   учнівської молоді 

«Мій рідний  край, моя земля очима сучасників» 

Тітова Христина, Пукман Марія 

Костюк Артур, Химич Соломія 

Тафійчук Богдан 

  

13 Всеукраїнський конкурс малюнка  

«В житті потрібно мріяти» 

Тітова Христина диплом І ступеня 

14 Х Всеукраїнський конкурс малюнків «Охорона праці очима 

дітей -2021» 

Вайс Давид, Зеленчук Олександра 

Тітова Христина 
  

15 Міжнародний фотоконкурс  

«Ми - Люди Землі» 

Варивода Діана 

Ангела Павліна 
  

16 Конкурс малюнків до Дня матері Зеленчук Олександра   

17 Всеукраїнський конкурс малюнків «Молоді авіатори України» Тітова Христина   

18 Обласний конкурс малюнка  

«Збережемо спадщину України» 

Зеленчук Олександра 

Вайс Давид 
  

19 Всеукраїнський конкурс плакатів  

«Я-Україна» 

Тітова Христина 

Сікач Наталія 
  

20 Всеукраїнський навчальний курс 

 «Місто – сад» 

Сікач Наталія 

Зеленко Валентина 
сертифікати 

21 Всеукраїнський конкурс  

«Стоп COVID-19» 

46 учасників  

Стойка Даніела(8 кл.) 

Матюшик Аліна (8 кл.) 

Руснак Аніта (8 кл.) 

Тафічук Ріта (8 кл.) 

Тимчук Арсен (8 кл.) 

Ангела Ангеліна (8 кл.) 

Кайлер Рената(8 кл.) 

Кушнір Христина (8 кл.)  

Химич Мирослава (8 кл.) 

Проданюк Аліна (8 кл.) 

Ясінчак Мар’ян (9 кл.) 

Вішован Анатолій (10 кл) 

Тітова Діана (10 кл.) 

  

диплом ІІ ст. 

диплом ІІ ст. 

диплом ІІІ ст. 

диплом І ст. 

диплом І ст. 

диплом ІІ ст. 

диплом ІІІ ст. 

диплом ІІІ ст. 

диплом ІІІ ст. 

диплом ІІІ ст 

диплом ІІІ ст. 

диплом ІІІ ст. 

диплом ІІІ ст.  

22 Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи Тафічук Ріта (8 кл.) 

Ангела Ангеліна (8 кл.) 

Тафійчук Богдан (9 кл.) 

Костюк Артур  (9 кл.) 

Пукман Марія  (9 кл.) 

Глодян Олеся (9 кл.) 

диплом I ст. 

сертифікат  диплом 

I ст. диплом I ст.  

диплом I ст. 

сертифікат   



 

№ 

з/п 
Назва конкурсу Учасники Переможці 

23 Всеукраїнський конкурс  

«Година Землі» 

Стойка Даніела 

Матюшик Аліна 

Куриляк Михайло  

Тафійчук Богдан 

Глодян Олеся  

Липчей Наталія  

Пукман Марія 

Онофрюк Ірина 

диплом I ст. 

диплом IІ ст. 

диплом IІ ст. 

диплом IІ ст. 

диплом IІІ ст. 

диплом IІІ ст. 

сертифікат 

сертифікат  

24 Всеукраїнський конкурс  

«STOP булінг!» 

Зеленко Валентина 

Онофрюк Ірина 

Тимчук Василь 

Кирильчук Юрій 

диплом IІІ ст. 

сертифікат  

сертифікат  

сертифікат  

25 Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку 

«Зоологічна галерея» 

3 учні 7-х класів   

26 Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків та 

робіт декоративно -прикладної творчості на 

протипожежну та техногенну тематику 

«Пожежі краще запобігти» 

19 учнів 1-8-х класів 

  

  

27  Всеукраїнська акція учнівської молоді 

«Українська революція: 100 років надії і 

боротьби» 

Ангела Павліна 

  

І місце 

  

28  Районний дистанційний конкурс-фестиваль 

естрадної пісні «Над Тисою» 

3 учні 1-го, 5-го, 7-го класу 

  

  

29 Всеукраїнський конкурс від проєкту «На 

Урок»  - «Зимові свята в традиціях нашого 

народу» 

100 учнів 5-х, 9-х, 11-го класів 

  

  



      з  18.03.2021 року по 25.03.2021 року в школі було проведено 
конкурс звітів роїв молодшої вікової групи у заочній формі, відповідно 
до умов та з дотриманням законодавства України в частині запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19. Для конкурсу подали матеріали 7 роїв. Кожен звіт 
відповідав вимогам щодо умов конкурсу.  

     Шкільне журі підвело підсумки і визначило переможцем рій 
«Орлята», виховник Варцаба Ю.Т. Робота даного  рою була 
відправлена для участі в І (територіальному) етапі де посіла ІІІ  місце. 

30 квітня 2021 року відбувся  шкільний етап Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),  в якому 
взяли участь 12 роїв 5-10-х класів. 

За оцінками членів журі перше місце, у середній віковій категорії,  
посів рій «Чайка» з учнів 8-Б класу (виховник Марущак В.О.) та у 
старшій віковій категорії - рій «Чумацький шлях»  з учнів 10-А клас 
(виховник Штефанюк М.П.).  



    У 2020-2021 навчальному році працювало 12  гуртків  

до яких  було залучено 33 % учнів, але значна кількість 

школярів займалися в декількох гуртках одночасно. 

Враховуючи це, середня зайнятість учнів у гуртках 

становила  46 %. 

     Гуртки в школі вели 9 вчителів: Колач Н.І., 

Штефанюк М.П., Тафійчук В.Ю., Зеленчук Н.Д., 

Попович Л.П., Ярем М.Т., Григорчук В.І.,           

Попович М.М., Олефір Г.Т.  

     Мета гурткової роботи це - змістовна позаурочна 

діяльність, розвиток талановитих дітей, надання 

можливості обдарованим дітям проявити свої здібності.  

 



   До складу шкільного учнівського 
самоврядування на виборній основі 
входять 25 учнів школи з 5 по 11 
клас.   Головою  Великої учнівського 
Ради школи обрано учня 10-го класу 
– Вішована Анатолія  

 



        Педагогічним колективом школи приділяється належна 

увага роботі з батьками, і це проявляється в проведенні 

класних батьківських зборів, онлайн-зборів, 

загальношкільних свят за участю батьків, індивідуальних 

зустрічах класних керівників та вчителів-предметників з 

батьками учнів.  Через сайт школи батьки знайомилися з  

питанням успішності та стану відвідування учнями школи, 

дотримання правил Статуту школи, питанням захисту дітей 

від жорстокого поводження, у тому числі від 

кіберзлочинності, вихованням у дітей свідомого ставлення 

до свого здоров'я, робота з попередження дитячого 

травматизму, профілактика злочинності, бездоглядності, 

безпритульності, попередження булінгу, розвиток 

духовності на основі морально-естетичних цінностей. 



      Особливість 2020-2021 навчального року – тривалий карантин і дистанційне 
навчання, яке стало викликом для нас усіх. В першу чергу для вчителів, а також 
для батьків та дітей. Складність полягала у неоднаковому технічному 
забезпеченні та професійних навичках його учасників (вчителів, батьків, учнів). 
При організації дистанційної роботи, а саме вибору сервісів, підбору засобів 
комунікації, заклад освіти  орієнтувався на технічні можливості: не тільки власні, 
але й можливості учнів та вчителів.  Найефективніша і найзручніша онлайн-
застосунок щодо організації спільної діяльності вчителів та учнів закладу освіти 
стала освітня платформа Google Classroom. 

 Для організації виховної роботи, роботи вчителів-предметників було створено 
групи  у Viber та Сlaasroom. Опрацьовано алгоритм взаємодії  щодо організації 
дистанційної роботи з учнями на період карантину в синхронному та 
асинхронному режимі. Координування та результати роботи обговорювалися на 
методичних оперативках, нарадах при директору та заступниках  через 
платформу ZOOM. 

 



Протягом року поповнювався та оновлювався веб-сайт 

закладу освіти, на якому розміщувалися новини з 

діяльності школи, зокрема висвітлювалася управлінська 

діяльність, навчальна, виховна, методична робота, 

впровадження НУШ, сторінка з історії школи, шкільне 

життя. На сайті школи розміщено інформаційні банери з 

питань убезпечення потрапляння в ситуацію торгівлі 

людьми шляхом поширення інформації про роботу 

Національної дитячої гарячої лінії та Національної 

гарячої лінії з питань запобігання домашнього 

насильства, торгівлі людьми та тендерної дискримінації. 

Для належного поповнення сайту створена творча 

група, що складається з адміністрації, вчителів 

інформатики та голів МО. 



                                    Проведено замовлення підручників для учнів 4-х, 8-х 
класів  за допомогою ІТС «ДІСО». 
    Бібліотечний фонд нараховує: 
-   художньої  літератури  - 9467  примірників на суму 17605,65; 
-   підручників  для  учнів  1-4-х класів – 3332 примірників на суму 68542,44; 
-   підручників  для  учнів  5-9-х класів – 1928 примірників на суму 70282,30 
-   підручників  для  учнів  10-11-х класів – 1260 примірників на суму 62838,20.    
       Станом  на  01.06.2021 року  кількість  підручників  складає 6520 
примірників на суму 201662,94 гривень. 

Бібліотечний  
фонд школи 



      Щорічно покращується матеріальна база 
школи. Упродовж 2020-2021 навчального року 
за бюджетні кошти для школи придбано 
необхідні меблі, дидактичні матеріали та 
обладнання, комп’ютерне обладнання для 1-х 
класів НУШ, інструменти та матеріали для 
проведення ремонтних робіт, шкільна 
документація, канцтовари, медикаменти, 
обладнання для ресурсної кімнати – проектор 
та інтерактивна дошка.  Однак, немає  в  
достатній  кількості  наочності, ТЗН - фізичний, 
біологічний, географічний  кабінети, шкільні  
майстерні. Твердий  інвентар  у  більшості  
кабінетах  потребує  оновлення.  Спортінвентар  
є, але в недостатній  кількості.  Школа 
забезпечена дезінфікуючими засобами, рідким 
милом з асептичною дією, засобами для миття 
підлоги та обладнання. 

 



- продовжити ремонті роботи у 4-му блоці школи; 

- замінити крівлю; 

- зробити  зовнішнє  освітлення  території  школи; 

- забезпечити   школу   водою   із  власного  джерела  
водопостачання; 

- замінити решту вікон  та  дверей; 

-  зробити капітальний  ремонт  зовнішніх  та  внутрішніх  
туалетів; 
- замінити  застарілі  водостічні  труби  на  фасаді  школи; 

- замінити  пошкоджені  умивальники  та  унітази 



      Продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку 
школи. Навіть за чарівної влади й казкового суспільства можна 
все руйнувати або у найскладніших соціальних умовах 
збудувати навколо себе світ чистоти й взаєморозуміння. 
        Переконана, що спільними зусиллями наша школа буде 
набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне 
майбутнє народжується в якості сьогоднішньої роботи. 
      Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну працю. 
Сподіваюся, що набутий нами досвід вирішення освітніх 
проблем забезпечить успішну практичну реалізацію завдань і 
викликів, які стоять перед нашою школою. 
  Бажаю усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, 
творчих здобутків, миру й злагоди в державі. 
 

 


