


- виховання морально і фізично здорового покоління; 

- створення оптимальних умов для здобуття загальної освіти на 
рівні державних стандартів; 

- розвиток природних позитивних нахилів і здібностей, 
обдарувань, творчого мислення, оволодіння вміннями 
самостійної пізнавальної діяльності; 

- досконале володіння рідною мовою; 

- засвоєння знань з базових дисциплін; 

- формування національної гідності й громадянської позиції; 

- виховання соціально-психологічної готовності до набуття 
професії та активної участі у продуктивній праці; соціально-
психологічна підготовка до подружнього життя та 
відповідальності за свою сім'ю

Ст.5 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту»



- всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності
суспільства, постійне і неухильне
вдосконалення якості освітньої
діяльності та якості освіти





Структура  та органи управління 
закладу освіти



В  освітньому  процесі  було задіяно 44 педагогів: 

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

7  педагогічних працівників (16 %) – «спеціаліст І категорії»;  

8  педагогічних працівників (18 %) – «спеціаліст  ІІ  категорії»;

10  педагогічних працівників (23 %) – «спеціаліст»;

13 педагогічних працівників (29 %) – «11 тарифний розряд»;

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



Освіта
К-сть педагогічних 

працівників

Повна вища 31

Базова вища 6

Неповна вища 7

Освітній рівень педагогічних працівників
2021-2022 н. р.



Науково-методична проблема, над 

якою працює педколектив школи

Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на 

стимулювання творчого потенціалу та підвищення педагогічної 

майстерності кожного вчителя



- педагогічними працівниками взято участь у семінарах, 

інтернет-конференціях, інтерактивних вебінарах, обласних, 

Всеукраїнських та Міжнародних онлайн-заходах

- вивчено стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з фізики 

та астрономії 

проведено 10 засідань педагогічної ради, інструктивно-

методичні наради, наради при директорові (26) та 

заступниках директора з НВР (11) та з ВР



Робота педагогічної 

ради 

нестандартні форми 

(педради-презентації) 



На першому засіданні педагогічної ради, яке відбулося 30 серпня 2021
року, директор школи Попович Ольга Іванівна за допомогою комп’ютерної
презентації та інтерактивної дошки наочно ознайомила присутніх з
особливостями освітнього процесу за 2020-2021 навчальний рік,
проаналізувала роботу вчителів та учнів, зробила порівняльний аналіз
успішності випускників за рік та їх результативність у ЗНО, оцінила стан
гурткової та позакласної роботи, навчально-матеріальної бази школи,
готовність школи до дистанційного навчання, назвала проблеми та
перспективи розвитку школи.

Також Ольга Іванівна презентувала проєкт річного плану роботи закладу
освіти, звернула увагу на головні напрями роботи та стратегічну мету школи
у новому навчальному році, на освітню програму і нагадала про те, що на її
основі складений навчальний план, який конкретизує організацію освітнього
процесу. Також педагогічним колективом було обговорено питання про
організацію інклюзивного навчання, про академічну доброчесність, про
внутрішню систему забезпечення якості освіти та ряд інших, пов’язаних з
організацією освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році.



29 жовтня 2021 року на другому засіданні директор школи Попович Ольга

Іванівна виступила з доповіддю «Професійне зростання вчителя у сучасному

освітньому процесі», а заступник директора з НВР Боднар Богдана Георгіївна

повідомила про особливості системи роботи вчителя щодо професійного

зростання.

По другому питанню слухали заступника директора з виховної роботи Козіч

Тетяну Василівну, яка, використовуючи презентацію, проаналізувала роботу

школи з правового та превентивного виховання здобувачів освіти. При цьому

вона звернула увагу на ті форми роботи з превентивно-правового виховання, які

переважають у навчальному закладі. Наголосила на важливості застосування

активних та інтерактивних форм і методів правового виховання.

Продемонструвала фотоматеріали відвіданих позакласних заходів, виховних

годин та годин спілкування, прокоментувала результати власних спостережень.

В обговоренні прийняли участь: класний керівник 4-А класу Вішован Тамара

Дмитрівна, класний керівник 3-В класу Кушнірюк Надія Дмитрівна, класний

керівник 9-Б класу Марущак Віталій Олегович, класний керівник 9-А класу Вайс

Вікторія Степанівна та класний керівник 10-А класу Ясінчак Мар’яна Василівна.



04 січня 2022 року відбулося четверте засідання педагогічної ради:

- «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 7-11-х 
класів з фізики та 11-х класів з астрономії», на якому директор школи Попович Ольга 
Іванівна проаналізувала, використовуючи презентацію, рівень викладання предметів, 
виконання вчителем вимог до сучасного уроку, впровадження інноваційних технологій 
навчання, забезпеченість учнів підручниками та ін. Відзначила, що вчитель фізики 
приділяє належну увагу розкриттю ролі фізичних знань для розвитку техніки, 
виробництва, повсякденного життя людини, що сприяє підвищенню інтересу школярів 
до вивчення предмета, їх підготовці до свідомого вибору професії. Учитель фізики Колач
Наталія Іванівна ознайомила присутніх із своїм проблемним питанням, поділилася 
основними принципами, якими керується в роботі, продемонструвала фрагменти 
використання інноваційних та практичних методів навчання на різних етапах уроку. 

- По другому питанню виступила шкільний бібліотекар Ярем Мар’яна Томашівна, яка 
наголосила на тому, що бібліотека є важливим складником сучасного освітнього 
середовища. Зауважила, що основною проблемою розвитку бібліотечної галузі є її 
адаптація до умов цифрової культури, що, відповідно, викликає необхідність суттєвих 
змін у діяльності бібліотек для дітей як історично сформованих центрів накопичення, 
збереження і поширення знань, інформації, культурних надбань. Відзначила, що  
актуальною проблемою сьогодні залишається питання захисту дітей від негативного 
впливу інформаційної продукції. Додала, що своєю метою вважає щоденне 

спілкування з дітьми, зацікавлення учнів книгою, читанням, виховування 

в них бажання поповнити свої знання, розвивати пізнавальні й творчі 

здібності, уяву, фантазію. 



12 січня 2022 року відбулося п’яте засідання педагогічної ради, на якому була присутня
спеціаліст відділу освіту, культури, молоді та спорту Великобичківської селищної ради Горощак Ольга
Олександрівна. На засіданні обговорювались питання: «Про роль засновника, керівника, педагогічних
працівників закладу освіти у підготовці учнів до ЗНО». Директор школи Попович Ольга Іванівна
ознайомила присутніх із особливостями проходження ЗНО-2022 та з нормативними документами, що
регламентують діяльність закладу освіти з даного питання. Заступник директора з НВР Боднар Богдана
Георгіївна проаналізувала результати ЗНО за 2017-2021 роки з 8-ми навчальних предметів, звернула
увагу на участь випускників у ЗНО за роками та предметами, порівняла середній якісний показник ДПА
випускників 11-х класів за вказаний період по предметах, ознайомила із заходами щодо підвищення
якості підготовки учнів до ЗНО та ДПА. Учитель української мови та літератури Зеленчук Наталія
Дюлівна, учитель математики Попович Олеся Іванівна, учитель історії Кушнірюк Андріяна Василівна
та учитель географії Ясінчак Мар’яна Василівна презентували результати ЗНО з кожного із предметів
за останні п’ять років, порівняли річні оцінки та результати ЗНО, проаналізували структуру тестів,
ознайомили присутніх з особливостями підготовки учнів випускних класів до ЗНО, назвали проблеми у
підготовці та поділилися формулами успішного проходження тестування та онлайн-ресурсами, які
підвищують інтерес до вивчення вказаних дисциплін і є помічниками у підготовці до ЗНО.

Спеціаліст відділу освіти Горощак Ольга Олександрівна зазначила, що дії працівників закладу освіти
щодо підготовки до ЗНО є доречні і правильні. Припустила, що погіршення результатів ЗНО
спричинили карантинні обмеження та дистанційне навчання. Закликала присутніх переглянути
«ракурси» по підготовці до ЗНО і готувати учнів до ЗНО вже з початкових класів. Рекомендувала
проходження учнями пробних тестувань, онлайн-курсів для вироблення практичних навичок та
суттєвого підвищення рівня знань.



27 червня 2022 року - на десятому засіданні, яке проходило у                    

формі онлайн-конференції з використанням Zoom, директор школи                 

Попович Ольга Іванівна особливу увагу приділила підсумку 

організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання в умовах воєнного стану.  Зазначила,                         

що з 24 лютого до завершення 2021-2022 навчального року в  

закладі освіти було організовано навчання з використанням 

технологій дистанційного навчання. Було вжито необхідні 

інформаційні заходи для спілкування та взаємодії учителів із учнями 

та їх батьками, зокрема, використовувались такі сервіси, як Viber, 

Telegram, WhatsApp, Messenger. Застосовувались платформи ZOOM 

(для проведення онлайн-уроків, позакласних заходів та батьківських 

зборів) та Google Classroom, де розміщувались домашні завдання, 

навчальні матеріали, посилання на відео, тести тощо. І, хоча, 

близько 100 здобувачів освіти з початком воєнних дій в Україні 

виїхали за кордон, вони намагалися виходити на зв’язок. Крім того, в 

закладі освіти тимчасово навчались 17 учнів із числа внутрішньо 

переміщених осіб, з яких до кінця навчального року залишилось – 3 

учнів. Наголосила на тому, що дистанційне навчання здійснювалось 

відповідно розкладу уроків, затвердженого 01.09.2021 року, з 

урахуванням синхронного та асинхронного режимів взаємодії між 

суб’єктами дистанційного навчання.



Організовано наставництво для 

15 молодих та малодосвідчених 

спеціалістів, укладено цикл 

роботи з молодими вчителями



Табахар

Людмила Миколаївна

Боднар 

Богдана Георгіївна

Андрусяк

Марія Юріївна



- вчителів  початкових  класів

- вчителів  суспільно-

гуманітарного циклу

- вчителів природничо-

математичного циклу

- класних  керівників



МО вчителів початкових класів

28 серпня 2021 року засідання проводилося у формі

інструктивно-методичної наради. Голова методичного

об’єднання Андрусяк М.Ю. ознайомила присутніх з

інструктивно-методичними матеріалами Міністерства освіти і

науки України щодо організації освітнього процесу у 2021-2022

навчальному році. Було опрацьовано вимоги до ведення

шкільних журналів і класної документації, критерії оцінювання,

обговорено особливості календарно-тематичного планування,

Концепцію НУШ та Державний стандарт початкової освіти;

визначено завдання і затверджено план роботи методичного

об’єднання на 2021-2022 навчальний рік.



25 листопада 2021 року на практичному засіданні методичного об’єднання,

вихователь групи продовженого дня Данищук Н.М. провела показовий виховний

захід на тему «В гості до осені». Наталія Михайлівна добре продумала всі етапи

роботи та заздалегідь підготувала цікавий і пізнавальний матеріал: комп’ютерну

презентацію, відео, наочність та роздаткові картки. У ході заходу вихованці

приймали активну участь у бесідах про осінні місяці, декламували вірші, відгадували

загадки, грали в ігри, виконували цікаві інтерактивні завдання: «Одяг відповідно до

погоди», «Ознаки осені», «Що потрібно, щоб бути здоровим». На виховній годині

застосовувались групові, фронтальні та індивідуальні форми роботи. Спокійний і

доброзичливий тон вихователя сприяв створенню позитивного й святкового

настрою. Підсумок виховного заходу було організовано у формі гри з допомогою

Кубика Блума. Всі вихованці охоче висловлювали свої враження від заняття та

ділились набутими знаннями.

Обговорення питання «Виховання здорового способу життя, відповідального

ставлення до свого здоров’я» проходило у формі аукціону методичних ідей, до якого

були залучені всі присутні члени методоб’єднання.

МО вчителів початкових класів



«Осінь золота»

«Свято Миколая»



У І семестрі був проведений відкритий урок із всесвітньої історії у 6-А класі на
тему «Організація суспільства і влади у містах-державах дворіччя. Закони
Хаммурапі» (вч. Кушнірюк А.В.). Урок добре продуманий і методично правильно
організований з урахуванням вікових особливостей учнів. В ході уроку
шестикласники виконуючи роль архітекторів, опрацьовували тему, виконували
запропоновані завдання та будували «піраміду знань». Учителем доречно була
обрана групова форма роботи, використання якої дало можливість школярам
активізувати свою діяльність, сприяло зацікавленості навчальним матеріалом,
реалізації взаємодопомоги між членами команди. Відповідно до структури, на уроці
була проведена словникова робота (ознайомлення з новими термінами), робота з
підручником, робота в зошитах. Андріяна Василівна використала цікаві форми і
методи навчання, які дозволили задіяти весь клас: лего-тестування з
мультимедійною презентацією, “мозковий штурм”, “навчаючи-учусь”, практична
робота “Етапи виготовлення папірусу”, розгадування зашифрованого тексту. Учні
заздалегідь самостійно готували випереджальні завдання (повідомлення про
піраміди), відгадували за допомогою підказок “послання із Єгипту”, працювали над
текстом “Шкільних повчань”.

Для узагальнення матеріалу вчителька

використала метод “Шість капелюшків”.



Інтелектуальна гра  

«Із витоків української 

писемності» (6-А клас).

(Учитель Міллер С.С.)

Брейн-ринг «У світі

казок» (5 класи).

(Учитель Табахар Л.М.)

Мовознавча гра 

«Мовознавчі 

олімпійські ігри» 

(5-8 класи).

(Учитель Олефір Г.Т.)



9 грудня 2021 року відбулося практичне засідання методичного

об’єднання, на якому члени МО відвідали показовий урок з хімії у 9-Б

класі на тему «Окисно-відновні реакції, їхнє значення» (вч. Хімії

Козіч Т.В.). Під час уроку були раціонально застосовані різні методи й

організаційні форми навчання, як ті, що вже міцно закріпилися в

шкільній практиці (проблемне навчання, групова робота,

демонстрація, дидактичні ігри тощо), так і нові, зокрема, інтерактивні

методи, використання інформаційних технологій та комп’ютеризації

навчання. Учні з задоволенням виконували такі нестандартні вправи,

як: «Хімічні антоніми», «Сортувальник», «Коректувальник» (робота з

пазлами), «Кроссенс», «Фішбоун» та інші. Керівники груп

презентували проєктні роботи у вигляді комп’ютерних презентацій –

результати самостійно проведених досліджень, пов’язаних з окисно-

відновними реакціями в організмах, житті людини, промисловості та

техніці. На уроці здійснювались міжпредметні зв’язки з українською

мовою, історією та мистецтвом. Було доречно використано наочний

та дидактичний матеріал: роздаткові картки, схеми, плакати, стікери,

комп’ютерні презентації. Навчальний матеріал містив багато

пізнавальної інформації, сприяв формуванню наукових поглядів,

розширенню кругозору та збагаченню словникового запасу учнів, їх

інтелектуальному розвитку.

Методичне об’єднання вчителів 
природничо-математичного циклу



Загальношкільне свято-

ярмарка «Золота осінь»

(5-11 класи).

(Учитель Попович О.І.)

Гра-мандрівка до країни 

«Здоров'я» (7 класи).

(Учитель Ворохта М.В.)

«Веселі старти»

(8 класи).

(Учитель Прокопенко І.О.)

Спортивні змагання

(6-11 класи).

(Учителі фізичної 

культури)



В І семестрі проведено відкриту виховну

годину у 8-А класі на тему «Що я можу

зробити для України». Виховний захід

проведений на належному рівні. Класний

керівник Колач Наталія Іванівна підібрала

актуальну тему, вдало реалізувала ті

завдання, які ставила перед учнями класу.

Логічно поєднала 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.





Урок з ЯДС 

у 2-А класі 

«Звірі взимку»
Урок 

з української мови 

у 2-Б класі 

«Ввічливі слова»

Урок з математики 

у 1-А класі  «Додавання і 

віднімання 6. 

Розв’язування виразів»

Урок у 3-Б  класі  
з ЯДС 

«Хто такі гуцули?»

Урок у 3-А з предмету 

дизайн і технології 

«Чарівні перетворення»

Урок з математики у 3-В класі 

«Осінній ярмарок. 

Знаходження частин від числа. 

Таблиця множення і ділення»

Урок англійської мови 

у 1-Б класі 

«Мої друзі.  Цифри 1-10»



проходив з 01 по 05 листопада 2021 року

- урок фізичної культури в 11-А класі на тему «Футбол. Різновиди ходьби та бігу. 

Комплекс загально-розвиваючих вправ. Різновиди зупинки м’яча. Навчальна гра»
(учитель Попович М.М.)

- урок фізичної культури в 9-А класі на тему «Удари по 

воротах з місця та розбігу. Контрольний норматив «5 

ударів на точність по воротах з відстані 11 метрів»» 

(учитель Шорбан П.П.)

- урок основ здоров’я у 5-А класі на тему «Типи сприйняття

інформації. Активне слухання»
(учитель Ворохта М.В.)

- урок фізичної культури у 6-Б класі на тему «Різновиди ходьби 

та бігу. Комплекс загально-розвиваючих вправ. Контрольний 

норматив «5 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із 

вивчених способів у гандбольні ворота або задану половину 

футбольних воріт з відстані 7 метрів»»          
(учитель Прокопенко І.О.)      



з 08 по 12 листопада 2021 року

25 учнів 9-11-х класів взяли участь у Всеукраїнській акції – ХХІ

Всеукраїнський диктант національної єдності «Слідом за пам’яттю»

(учителі укр. мови та літ.)

Учні 6-А класу взяли участь у лінгвістичній грі-конкурсі «Із витоків української 

писемності»                                                                                 (учитель Міллер С.С.)

Учнів 3-11-х класів (64 юних мовознавців) взяли участь у І етапі ХХІІ

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, організованого

класними керівниками 3-4-х класів та вчителями української мови і

літератури основної та старшої школи

Урок у 7-А класі на тему «Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)»
(учитель Олефір Г.Т.)

Урок у 10-А класі на тему «Іван Франко. Інтимна лірика. Збірка «Зів’яле листя»»                                                 

(учитель Міллер С.С.)

Урок в 11-Б класі на тему «Активні й пасивні дієприкметники» 
(учитель Зеленчук Н.Д.) 



з 06 по 10 грудня 2021 року

В рамках тижня було проведено: 2 відкриті уроки та 2 позакласні заходи

- урок англійської мови у 8-Акласі 

на тему: «Відвідування бібліотеки» 
(учитель Кіснер Д.В.) 

- урок зарубіжної літератури у 6-А класі на тему: «Значення образу 

Різдва у повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі. Елементи фольклору 

(пісні, казки)» (учитель Табахар Л.М.)

- позакласний захід з англійської мови, до якого було залучено 45 учнів 

6-9-х класів «Різдвяні пісні та колядки» (учитель Кіснер Д.В.)

- літературний брейн-ринг із зарубіжної літератури 

з учнями 5-х класів «У світі казок»

(учитель Табахар Л.М.)



У грудні 2021 року на засіданні педагогічної ради 
було затверджено план підвищення кваліфікації 

педпрацівників ЗО на 2022 рік.  
У 2022 році курсову перепідготовку пройшли 38 

педагогічних працівників 



Відповідно до наказу відділу освіти, культури, молоді та сорту Великобичківської
селищної ради від 21.03.2022 року № 66 «Про перенесення атестації педагогічних
працівників закладів освіти Великобичківської селищної ради у 2022 році», у зв’язку з
неможливістю проведення атестації у заплановані терміни та з метою зменшення
ризиків завдання шкоди життю і здоров’ю педагогічних працівників закладу, атестацію
педагогічних працівників, які повинні були атестуватися у 2021-2022 навчальному році,
перенесено на 2022-2023 навчальний рік

Попович Ольга  Іванівна 
– директор школи, 

вчитель біології; 

Вішован Тамара Дмитрівна 
– вчитель початкових класів.

Юращук Юліїя Федорівна 
– асистент вчителя 
в інклюзивному класі;



Директор школи, учитель біології Попович О.І. у 2021-2022
навчальному році приймала участь у VІІ Всеукраїнському інтернет-
конкурсі «Учитель року-2022» за версією науково-популярного
природничого журналу «Колосок» й отримала диплом лауреата у
номінації «Природничі науки»

У червні 2022 року 20 вчителів ЗЗСО взяли участь у 
«Педагогічному профтесті», що проводився на Інтернет-
порталі рейтингу освітніх закладів України, який склали на 
«відмінно».

Заступник директора з ВР, учитель хімії Козіч Т.В. отримала
диплом за участь у конкурсі навчальних розробок
«Фантастична п’ятірка» на освітній платформі «На Урок».

Практичний психолог Лета Г.О. була учасником конкурсу
«Технологія забезпечення роботи практичного психолога з
дітьми з особливими освітніми потребами» у номінації «Тема
Інклюзія».



Поширено педагогічний досвід 

серед спільноти освітян України 

на сайтах «На Урок» та 

«Всеосвіта» з: 

- української мови та літератури

- хімії

- історії

- географії

- інформатики

- образотворчого мистецтва

- біології



1 1
1 1

1

21 22 23 22
23

447 464 481 486 492

Кількість 
ГПД

Кількість  
класів

Кількість 
учнів



1.  Діти - сироти   -

2.  Діти - інваліди  - 8                                                                                                        

3.  Діти з малозабезпечених сімей  - 16                                                                                         

4.  Діти з багатодітних сімей   - 163                                                                                           

5.  Діти з девіантною поведінкою   - 2                                                                                          

6. Діти, які стоять на внутрішкільному обліку – 1

7. Діти, батьки яких були учасниками бойових дій 

в зоні АТО  - 3

8. Діти з неповних сімей - 83

з них напівсироти  - 13

9. Обдаровані діти   - 15

10. Діти,  батьки  яких  виїжджають на сезонні 

роботи (соціальні сироти)  - 38                                                                                                 

11. Діти, які стоять на диспансерному обліку – 159

12. Діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС - 1                                                                          





Учні групи ризику
На внутрішкільному обліку та

обліку ювенальної превенції

Тячівського ВП ГУМП в

Закарпатській області та Рахівської

ССД знаходився учень 11-Б класу -

Ткачук М. Шкільні гуртки не

відвідував із-за низької внутрішньої

мотивації та сімейних обставин

(виховується у багатодітній сім’ї).

Протягом навчального року велося

періодичне обстеження умов

проживання учня облікової

категорії, підтримувався зв'язок з

його батьками.



Звільнено у 2021/2022 навчальному році від
проходження ДПА 30 учнів 11-их класів.

За випускниками зберігається право пройти
національний мультипредметний тест замість
ЗНО.

12 випускників проходитимуть мультипредметний
тест



Випускники базової школи

40 учнів 9-х класів успішно 

закінчили дев'ятий клас і отримали  

свідоцтво  про  здобуття базової  

середньої  освіти



Протягом року успішність учнів становила:

• 5 – 9 класи: початковий рівень – 46 учнів;
середній – 79 учнів; достатній – 63 учнів;
високий – 19 учнів;

• 10 – 11 класи: початковий рівень – 18
учнів; середній – 27 учнів; достатній – 20
учнів; високий – 2 учні.

Успішність
43

35 41

53 52

26
21

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

К-сть учнів нагороджених 
похвальним листом

К-сть учнів нагороджених похвальним листом

За рішенням педагогічної ради всі

учні 1-4-х, 5-10-х класів переведені

на наступний рік навчання. 21 учня

середньої школи нагороджено

Похвальним листом «За відмінні

успіхи у навчанні». Претендентами на

нагородження медаллю у новому

навчальному році є два учні 10-Б

класу



Профільність

Першокласники
На основі відповідних документів сформовано 2

перші класи з українською мовою навчання, в

яких навчатимуться 31 учень за програмою

Нової української школи.

5 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.



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.



У 2021-2022 навчальному
році 387 учнів 6-11-х класів взяли участь у І
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 15
навчальних предметів. 46 учнів 6-11-х класів
взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад із 12 навчальних
дисциплін і вибороли 21 призове місце із 11
предметів.



І місце – 3 дипломи:

- Тафійчук Богдан, учень 10-Б класу – з математики  (вч. Попович О.І.); 
- Тафійчук Богдан, учень 10-Б класу – з хімії (вч. Козіч Т.В.); 
- Колач Наталія, учень 9-Б класу – з трудового навчання (вч. Костюк Д.В.).

ІІ місце – 11 дипломів:
- Нямещук Алла, учениця 8-Б класу – з англійської мови (вч. Кіснер Д.В.);

- Пукман Марія, учениця 10-Б класу – з англійської мови (вч. Кіснер Д.В.); 

- Пукман Марія, учениця 10-Б класу – з німецької мови (вч. Вайс В.С.);

- Тафійчук Богдан, учень 10-Б класу – з екології (вч. Марущак В.О.);

- Тафійчук Богдан, учень 10-Б класу –з біології  (вч. Марущак В.О.);

- Тимчук Анетта, учениця 8-Б класу – з німецької мови (вч. Вайс В.С.);

- Тафічук Ріта, учениця 9-Б – з  німецької мови (вч. Вайс В.С.);

- Вішован Анатолій, учень 11-А класу – з географії (вч. Ясінчак М.В.);

- Вішован Анатолій, учень 11-А класу – з математики (вч. Попович О.І.);

- Тофелюк Ганна, учениця 8-А класу – з трудового навчання (вч. Костюк Д.В.);

- Козленко Василь, учень 8-Б класу – з трудового навчання (вч. Попович М.М.).

ІІІ місце – 7 дипломів:
- Куцин Євгеній, учень 10-Б класу – з історії (вч. Кушнірюк А.В.);
- Колач Наталія, учениця 9-Б класу – з фізики (вч. Колач Н.І.);
- Григорчак Надія, учениця 11-Б класу – з фізики (вч. Колач Н.І.);
- Нямещук Алла, учениця 8-Б класу – з української мови та літератури (вч. Олефір Г.Т.);
- Пукман Марія, учениця 10-Б класу – з української мови та літератури (вч. Міллер С.С.);
- Койтюк Богдана, учениця 7-А класу – з хімії (вч. Козіч Т.В.);
- Колач Наталія, учениця 9-Б класу – з хімії (вч. Козіч Т.В.).



Участь в конкурсах, 
змаганнях….

№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. Зима – 2022» 64 4 5 6

2 Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови 

та літератури  «На Урок» (Зима 2022) 63 1 - -

3 Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови 

та літератури  «На Урок»  (Весна 2022) 77 - - -

Учні школи стали учасниками 40-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

1 Всеукраїнський літературно-мистецький конкурс  

«Стежками Каменяра» у номінації «Проза»
1 - - -

2 Міжнародний дистанційний конкурс 

«Олімпіс 2021 – осіння сесія»  (з 5-ти навчальних предметів)
43 60 40 28

3 Міжнародний дистанційний конкурс 

«Олімпіс 2022 – весняна сесія» (з 5-ти навчальних предметів)
28 47 16 14

4 Конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2021»
50 11 29 10

5 Конкурс з німецької мови «Орлятко» 12 3 - 6

6 Конкурс з англійської мови «Гринвіч» 18 1 1 -

7 Конкурс з англійської мови «Мовознавець» 20 5 9 6

8 Міжнародні змагання з програмування в середовищі SCRATCH CUP 3 - - -

9 Всеукраїнський конкурс «Захисники і захисниці України» 36 1 - -

10 Інтернет-конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до слова» 10 1 1 1

11 Всеукраїнський конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого народу» від проєкту «На Урок»
5 1 - -

12 Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності і Свободи 8 - 1 1

13 Всеукраїнський інтернет-конкурс «Брендбук: як бренди стають впізнаваними» 5 1 - -

14 Всеукраїнський інтернет-конкурс «Думай і дивись як фотограф» 34 - - -

15 Всеукраїнський інтернет-конкурс до Дня Соборності України 5 - - 1

16 Всеукраїнський інтернет-конкурс «#StopFake» 5 - - 1

17 Всеукраїнський інтернет-конкурс «Ок, Google, з Днем народження» 8 1 - 1

18 Всеукраїнський інтернет-конкурс «(Не) шкільна математика» 5 - - -

19 Онлайн-конкурс «З Україною в серці!» 10 - - -

20 Всеукраїнський інтернет-конкурс «Україна починається з тебе» 41 - - -

21 Всеукраїнський інтернет-конкурс «Ми з України» 36 - - -



Спортивні досягнення

№ з/п Спортивні змагання 
Кількість

учасників
І місце ІІ місце ІІІ місце

1 Першість ТГ 3 - -
Шашки

(8-11 кл.)

14 -
Футбол (юн.)

(5 кл.)

Футбол (юн.)

(6-7 кл.)

2
Шашки

(2 кл.)
- -

9 -
Міні-футбол 

(юн.)
-

2 Першість району - - - -

3 Першість області н/теніс

9
- - -

4 Першість України шашки

1
- - -



Пільгові категорії, для яких організоване безкоштовне харчування:
- діти, учасників АТО – 3
- діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 1
- діти з ООП, які навчаються в 
інклюзивних класах – 11
- діти, батьки яких отримують соціальну допомогу - 14

В закладі освіти впроваджено систему НАССР.
В закладі належний матеріально-технічний     
стан харчоблоку та їдальні, належні 
санітарно-гігієнічні умови.

Якісне, безпечне і здорове харчування дітей –

одна із умов здоров’я, розвитку та успішного

навчання дітей.
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- ціннісне ставлення до себе

- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

- ціннісне ставлення до праці

- ціннісне ставлення до природи

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

- ціннісне ставлення до культури та мистецтва

Від правильного виховання дітей 
залежить добробут усього народу.

Джон Локк



 свято Першого дзвоника;

 відзначення Міжнародного Дня миру;

 святкування Дня працівників освіти (концертна програма підготовлена учнями 11 

класів, яка включала по одному номеру з паралельних класів від всієї школи);

 свято «День українського козацтва» та «День захисників та захисниць України» 

(«мистецьке дійство «Ватра» між роями 5-11 класів);

 Дня української писемності та мови;

 Дня Збройних Сил України (посвята в козачата учнів роїв 4-х класів);

 Міжнародного дня прав людини;

 Дня Соборності України;

 свято  до Міжнародного дня рідної мови;

 День Єднання;

 День Героїв Небесної Сотні;

 Міжнародний день пам’яті Чорнобиля;

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

 День української вишиванки;

 День матері;

 День захисту дітей;

 свято Останнього дзвоника.



№

з/п
Назва конкурсу Учасники Переможці

1 Конкурс літературних творів, 

творів образотворчого мистецтва та фоторобіт 

на тему „Захисники України: історія та 

сьогодення”  

І етап - 22 учнів 5-11-х класів,

ІІ етап – 3 учні:

Зеленчук Олександра 

(номінація «Лист захисникові»)

Колач Наталія (номінація «Вірш»)

Тернущак Кароліна  (номінація «Малюнок»)

ІІІ – місце

І – місце

ІІІ - місце

2 Всеукраїнська краєзнавча експедиція 

учнівської молоді «Моя Батьківщина –

Україна»

Ворохта Анастасія Учасник

3 Всеукраїнський конкурс 

«Я – Людина!»

18 учнів 3-4-х класів Учасники

4 Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт 

«Безпечна країна»

Колач Наталія (9-Б)

Тітова Христина (11-А)

Учасники 

5 Конкурс малюнків до Дня захисника України Тернущак Кароліна (7-А) ІІІ місце

6 Всеукраїнський конкурс фото робіт              

«Моя країна Україна»

Джуган Аурелія (8-А)

Липчей Наталія (10-Б)

Тітова Христина (11-А)

Куцин Євгеній (10-Б)

Колач Наталія (9-Б)

Учасники 

7 Всеукраїнський конкурс

«Новорічна композиція»

та «Український сувенір»

І етап – 13 учнів 1-11-х класів
Колач Наталія (номінація-новорічна 

композиція)
Колач Наталія (номінація-стилізована ялинка)
Колач Роксана (номінація- новорічний 

подарунок)

Учасники

І місце

І місце

ІІ місце



№

з/п
Назва конкурсу Учасники Переможці

8 Обласний конкурс «Різдвяна листівка з Ужгорода» Горбунова Ангеліна (1-Б) 

Калин Кароліна (7-Б)

Колач Роксана (3-А)

Учасники 

9 Конкурс поробок «Відмовся від ялинки у зрізаній 

формі»

Колач Наталія, Колач Роксана

Григорчак Надія, Мусевич Каріна

Тітова Христина, Горбунова Ангеліна

Учасники 

10 Всеукраїнський конкурс 

«Охорона праці очима дітей»

Колач Роксана(3-А) 

Колач Наталія (9-Б)

Олефір Даніела (1-Б)

Учасники 

11 Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді

«Мій рідний край, моя земля очима сучасників»

Хомюк Назар (6-А)

Тітова Христина (11-А)
Гартованець Ангеліна  (11-А)

Учасники

12 ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурсу

Т. Шевченка

І етап – 29 учнів 5-11-х кл.

ІІ етап – 2 учні:

Дорогій Марія

Сікач Наталія

Учасники

13 І етап ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

І етап – 64 учні 3-11-х кл.

Руснак Максим, Тимчак Євгенія, 

Геф′юк Камілла,  Дорогій Марія, 

Зеленчук Олександра, Табака Юрій,

Ангела Ангеліна, Тафійчук Богдан, 

Вішован Анатолій 

Учасники

14 Конкурс виразного читання поезій

закарпатського поета Петра Скунця, інших авторів

Дорогій Ульяна, Дорогій Марія 

Сікач Наталія, Савченко Ангеліна

Учасники

15 ХХІ Всеукраїнського конкурсу  учнівської  творчості на  

тему «Втрачені церкви Закарпаття»              у номінації 

«Історія України і державотворення»

Куцин Євген Учасник



№

з/п
Назва конкурсу Учасники Переможці

16 VІІІ районний дистанційний вокальний конкурс 

патріотичної пісні "З Україною в серці"

2 учасники

Середня вікова категорія "А" (8-10 років)

Конюк Владислав,

Середня вікова категорія "Б" (11-12 років)

Півненко Дарина

ІІ місце

ІІІ місце 

17 Патріотичний веб-квест «Перемагали раніше –

переможемо й зараз!»

Зеленчук Кармеліта(5-Б) 

Дорогій Марія (6-А), 

Хомюк Назар(6-А), 

Мусевич Артем(6-А), 

Жуковський Ігор(6-А), 

Зеленко Анастасія(6-А), 

Півненко Дарія(6-А),

Барна Ангеліна(8-А)

Олефір Станіслав( 8-А)

Табака Юрій( 8-А)

Тофелюк Ганна( 8-А)

Савченко Ангеліна( 8-А)

Колач Наталія ( 9-Б)

Ясінська Марія (11-Б)

Грамоти за перемогу 

18 Патріотичне «Вишиванкове дефіле» онлайн Учні гуртка "Виготовлення сувенірів" Учасники 

19 Конкурс малюнків «Noosfera» Учні гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво»

Учасники 



13 жовтня 2021 року було проведено мистецьке
дійство конкурс «Ватра». Команди виступили з
творчо-мистецькою композицією на відповідну тему:
середня вікова група – «Слава героям», старша
вікова група – «Україна назавжди», використовуючи
різні жанри.

Переможці:

- у середній вікова групі – рій «Полянські соколи»,
виховник Попович М.М.

- у старшій віковій групі – рій «Чайка», виховник
Марущак В.О.

У зв’язку із воєнним станом не відбулися І і ІІ
етапи військово-патріотичних ігор «Сокіл»
(«Джура»), але до участі у грі учні залучалися
дистанційно.

У І турі гри взяло участь 26 учнів

У ІІ турі – 5 учнів

ІІІ та І\/ турі – по 1 учень



Вишито 25 рушників з 
орнаментами кожної 
української області та 

автономної республіки Крим



У 2021-2022 навчальному році працювало 12

гуртків до яких було залучено 37 % учнів,

але значна кількість школярів займалися в

декількох гуртках одночасно. Враховуючи це,

середня зайнятість учнів у гуртках становила

49 %.

Гуртки в школі вели 8 вчителів:

Колач Н.І., Штефанюк М.П., Чопик Л.П.,

Ярем М.Т., Табахар С.І., Прокопенко І.О.,

Шорбан П.П., Попович М.М.

Мета гурткової роботи це - змістовна

позаурочна діяльність, розвиток талановитих

дітей, надання можливості обдарованим дітям

проявити свої здібності.



Щоденно гурткові заняття 
відвідували від 5 до 12 діток ВПО 



До складу шкільного учнівського
самоврядування на виборній основі
входять 25 учнів школи з 5 по 11
клас. Головою Великої учнівського
Ради школи був учень 11-го класу –
Вішован Анатолій



Протягом 2021-2022 навчального
року за медичною допомогою
звернулося - 360 учнів (температура,
кишкова коліка, зубний біль, ссадини
та інше), всім було надано відповідну
медичну допомогу.
Травм - 12 (всі вдома).

Протягом 2021-2022 навчального року було отримано:
- медикаменти - на суму 378.04 грн.
- решту медикаментів придбано за спонсорські кошти.

На «Д» обліку перебувало – 159 дітей



Основна Підготовча Спеціальна

К-сть 
учнів

%
К-сть 
учнів

%
К-сть 
учнів

%

451 92 33 7 8 2



Соціально-психологічна 

служба
- Надання корекційно-розвиткових послуг

- Участь у роботі команди супроводу з моніторингу

досягнень дітей з ООП

- Співпраця із членами команд супроводу,

адміністрацією закладу та представниками ІРЦ

- Індивідуальне дослідження адаптації учнів

1-х класів до навчання

- Діагностика адаптації учнів 5-х класів

- Психолого-педагогічні консиліуми

- Тренінгові заняття, години спілкування,

акції, консультації, анкетування.



Оформлено книжкові виставки до знаменних дат року:
❖ До дня української писемності та мови;
❖ До дня пам’яті жертв голодомору;
❖ До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
❖ До дня соборності України;
❖ До дня пам’яті жертв Голокосту;
❖ До річниці перемоги у великій Вітчизняній війні;
❖ До Карпатської України;
❖ До річниці небесної сотні;
❖ До дня партизанської слави;
❖ До річниці від дня народження Т. Г. Шевченка;



Проведено замовлення підручників для учнів 5-х, 9-х класів  за допомогою 
ІТС «ДІСО».

Бібліотечний фонд нараховує:
- художньої  літератури  - 9467  примірників на суму 17605,65;
- підручників  для  учнів  1-4-х класів – 3535 примірників на суму 58063,65;
- підручників  для  учнів  5-9-х класів – 1612 примірників на суму 44603,3;
- підручників  для  учнів  10-11-х класів – 1260 примірників на суму 62838,20.   

Станом  на  01.06.2022 року кількість  підручників  складає 6407 
примірників на суму 165505,15 гривень.

Бібліотечний 
фонд школи



Особливість 2021-2022 
навчального року – карантин, 
введення воєнного стану і 
дистанційне навчання, яке 
проводилося в асинхронному 
та синхронному режимі



Педагогічним колективом школи приділяється належна

увага роботі з батьками, і це проявляється в проведенні

класних батьківських зборів, онлайн-зборів, загально-

шкільних 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.



Разом до 
перемоги!





Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності,
виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у
побуті та під час освітнього процесу визначається у
діяльності педколективу як одна із пріоритетних і
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 освітнього процесу, та інших численних
нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих
питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним
контролем адміністрації школи.



- вогнегасники  - 27 штук;

- пожежний інвентар  (два пожежні щити, стенди).

Вогнегасники наявні, розміщені у легкодоступних місцях, які  

унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи 

аварії. Два рази протягом року проводять евакуаційні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та 

святкових днів проводяться інструктажі з безпеки 

життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма 

вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові 

інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами,         

спортивними змаганнями.

У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів 

інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, 

кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації 

з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи 

розміщено кілька стендів по безпечній поведінці.



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.



Щорічно покращується матеріальна база 
школи. Упродовж 2021-2022 навчального 
року за бюджетні кошти для школи 
придбано необхідні меблі (парти та стільці), 
дидактичні матеріали та комп’ютерне 
обладнання для 1-х класів НУШ, 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.



№

з/п
Предмет викладання Кількість годин тижневого навантаження 

(9 і більше)

1
Фізична культура

24 год.

2 Захист України
6 год. + 9 год. 

позакласної роботи з військово-патріотичного виховання

3 Біологія 16 год.

4 Фізика 26 год.

5 Математика
34 год.

6 Інформатика
11 год.

7
Трудове навчання

(хлопці)
7 год.

8
Трудове навчання

(дівчата)
7 год.

9
Історія України

26 год.

(у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку)



- продовжити ремонті роботи у 4-му блоці школи;

- замінити крівлю;

- зробити  зовнішнє  освітлення  території  школи;

- провести капітальний ремонт  системи водопостачання, опалення, 
каналізації та електромережі;

- замінити решту вікон  та  дверей;

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

- встановити пожежну сигналізацію;

- побудувати спортивний майданчик із штучним покриттям; 

- утеплити фасад школи, зробити ремонт фасаду;

- придбати обладнання для кабінетів хімії, біології, фізики, навчальних 
майстерень;

- поновити навчальні кабінети новими меблями;

- заасфальтувати  внутрішній  двір  школи, загальною  площею  - 200 м2



1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів            освіти, 

орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного              

розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому, 

середньому рівнях освіти.

3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти

компетентностей.

4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості

учасників освітнього процесу.

5. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного

законодавства. 

6. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям,громадськості,

суспільства.



7. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в              

пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання                  

якісних освітніх послуг.

8. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби

глибокого і творчого оволодіння.

9. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми

потребами.

10. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських

відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

11. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників

освітнього процесу.

12. Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу.

13. Перехід на  фінансову автономію закладу освіти.

14. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості  роботи закладу 

освіти на власному веб-сайті.



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 нам закінчення війни перемогою, мирного неба,

стабільності у державі, тоді у нас все буде добре, все буде
Україна!


