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Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік 

та завдання на новий 2010 - 2011 навчальний рік 

 
У 2009- 2010 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку 

освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію 

державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних 

документів. 

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту навчального закладу.  

 

Стан і розвиток шкільної мережі 

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й 

розвитку шкільної мережі. На початок 2009- 2010 навчального року в закладі було відкрито 28 

класів, із них 1 – 4 – х - 10 класів, 5 – 9 – х - 12 класів, 10 – 11 – х - 6 класів. Мова навчання – 

українська. Станом на 5 вересня кількість учнів становила 654 учні. Середня наповнюваність учнів 

у класах складала 23 учні, що майже не відрізняється від показника попереднього навчального 

року. Протягом 2009-2010 навчального року із школи вибуло 18 учнів: у межах України – 2 учні, у 

межах області – 3 учні, у межах району - 4 учні, населеного пункту - 7 учнів, індивідуальне 

навчання – 2 учні; прибуло - 12 учнів. 

 

Шкільна мережа 2007-2008 

навчальний рік 

2008-2009 

навчальний рік 

2009-2010 

навчальний рік 

Кількість класів 

та учнів на початок / 

кінець навчального 

року 

29 класів / 725 учнів 

 

29 класів / 720 учнів 

28 класів / 667 учнів 

 

28 класів / 664 учні 

28 класів / 657 учнів 

 

28 класів / 652 учні 

Середня 

наповнюваність 

25 учнів 24 учні 23 учні 

Охоплення до 

профільним і 

профільним навчанням 

Допрофільне – 0 учнів 

Профільне – 152 учні 

Допрофільне – 21 

учнів 

Профільне – 139 учнів 

Допрофільне – 84 учні 

Профільне – 136 учнів 

Організація 

індивідуального 

навчання 

- - 3 учні 

 

Організація допрофільного навчання 

Навчальний рік Загальна кількість 

8 – 9 класів 

Допрофільні класи % охоплення 

класів учнів класів учнів 

2007-2008 6 164 - - 0 

2008-2009 6 163 1 21 13 

2009-2010 5 140 3 84 60 

 

Організація профільного навчання 

Навчальний рік Загальна кількість 10 

– 11 класів 

Профільні класи % охоплення 

класів учнів класів учнів 

2007-2008 6 152 6 152 100 

2008-2009 6 139 6 139 100 

2009-2010 6 136 6 136 100 

У 2009-2010 начальному році відслідковуються такі напрямки профілізації навчання в школі: 



 клас із поглибленим вивченням історії України та української літератури (8А клас); 

 клас із поглибленим вивченням біології та математики (8Б клас); 

 клас із поглибленим вивченням біології (9В клас); 

 природничий (10А клас, 11А клас); 

 суспільно – гуманітарний (10Б клас); 

 технологічний (10В клас, 11В клас); 

 філологічний (11Б клас). 

Однак потребує покращення матеріально – технічна база кабінетів, а саме: поновлення 

устаткування кабінетів фізики, біології, трудового навчання. Кабінет хімії оснащений сучасною 

технікою (мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук, прикладні програмні засоби 

навчального призначення тощо). 

У школі завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з 

метою вибору профілізації. У профільних класах при викладанні хімії, біології, англійської мови, 

історії, технологій, української мови та літератури, математики працюють вчителі з вищою 

кваліфікаційною категорією та педагогічними званнями. 

У 2009- 2010 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 3 учні 

(Порубай Іван – 1 клас, Макаренко Владислав – 3 клас, Ярошенко Ірина – 10 клас), які за станом 

здоров’я не могли відвідувати школу. Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними 

навчальними планами, розробленими шкільними методичними об’єднаннями з урахуванням 

індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб. На підставі цих планів учителі – 

предметними розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і 

обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений 

директором школи. 

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною 

освітою, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації 

навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Має високий рівень навчальних досягнень учениця 10 класу Ярошенко Ірина. На 

середньому рівні закінчив навчальний рік учень 3 класу Макаренко Владислав. Вербально 

оцінений учень 1 класу Порубай Іван. Учителі-предметники відповідально ставилися до своїх 

обов’язків і без нарікань відвідували дітей удома. 

 

Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» ст. 6 Закону 

України «Про загальну середню освіту» 

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну 

середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету 

міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми 

державного статистичного спостереження № 77 – РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» 

було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку (5 

років), які проживають у мікрорайоні школи. Усього таких дітей 718, з них шкільного віку - 657, 

дошкільного віку - 61. Усі діти охоплені навчанням. 

Усі випускники 9 – х, 11 – х класів 2009 – 2010 навчального року працевлаштовані, про що 

свідчать результати наведених нижче таблиць: 

Клас Випущено 10 клас ПТНЗ ВНЗ І – ІІ 

рівня 

акредитації 

ВНЗ ІІІ – ІV 

рівня 

акредитації 

Працюють 

9 клас 78 учнів 51 20 7 - - 

11 клас 72 учні - 2 7 54 9 

 

 

 

Працевлаштування випускників 11 – х класів 



№ з/п  2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Чол. % Чол. % Чол. % 

1.  Усього 

випускників 

84 100 68 100 72 100 

2.  Вступили до ВНЗ 75 89 60 88 61 85 

Із них:        

Педагогічні НЗ 1 1 5 7 5 7 

3.  Вступили до 

середніх 

професійних 

навчальних 

закладів 

6 7,5 6 9 2 3 

Із них:       

Педагогічні НЗ - - - - - - 

4.  Працюють - - 1 1,5 9 12 

5.  Навчаються на 

курсах 

3 3,5 1 1,5 - - 

6.  Не працюють і не 

навчаються 

- - - - - - 

Отримання базової загальної освіти випускниками 9 – х класів 

№ п/п 

Навчальний рік 
Усього 

випускників 

Кількість випускників 9 – х класів, які 
Продовжують 

навчання в 

школі 

В інших 

школах, 

ліцеях 

Професійно-

технічних 

навчальних 

закладах 

Коледжах, 

технікумах 

1.  2007/2008 80 66 - 9 5 

2.  2008/2009 88 65 1 13 9 

3.  2009/2010 78 51 - 20 7 

 

Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної 

програми розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010 роки 

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в школі мовного законодавства, 

закріплення статусу української мови як державної. В школі поступово й неухильно ведеться 

робота щодо виконання Закону України "Про мови в Україні": 

- навчально-виховний процес здійснюється українською мовою; вивчення української мови 

є обов'язковим; учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає; 

- державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі 

наради, семінари тощо. Діловодство і ведення документації, взаємовідносини з 

державними громадськими органами також відбуваються українською мовою; 

- результати ведення вчителями та учнями дослідницьких та творчих робіт (педагогічні 

ярмарки тощо) оформлюються українською мовою; 

- тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською 

мовою; 

- при проведенні державної підсумкової атестації (у випускних класах) користуються 

українською мовою при письмових та усних відповідях; 

- проведення гуртків та факультативів, вечорів відпочинку, свят проводяться рідною 

мовою. 

Викладання всіх предметів з 1 до 11 класу, ведення документації ведеться державною мовою 

- українською. 

Щодо виконання Закону України «Про мови» слід зазначити, що протягом року проводилася 

роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». 

Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України та 1 раз на п’ять 

років - стан викладання української мови та літератури. Працював факультатив із української мови 

по підготовці до ЗНО, у деяких класах за рахунок варіативної частини введено додаткові години 



державної мови. У всіх кабінетах української мови та літератури оформлені куточки по 

дотриманню мовного законодавства (кабінети №1(Баглай В.Г.), №3 (Давидова Н.В.), №10 

(Антонюк Т.В.), №28 (Папченко І.С.). 

Учні закладу брали участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, олімпіадах 

з української мови та літератури. У березні проведений тиждень презентації предметів суспільно-

гуманітарного циклу, зокрема української мови та літератури. 

 З метою поглибленого ознайомлення учнів із лексикою, фонетикою, синтаксисом, 

української мови в комунальному закладі освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 

І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» проводяться наступні 

заходи: 

- тематичні виставки у шкільній бібліотеці; 

- уроки-ігри; 

- лінгвістичні ігри; 

- мовні турніри знавців рідної мови; 

- інтелектуальні філологічні ігри; 

- брейн-ринги; 

- круглі столи. 

Отже, в школі робота з дотримання Закону України "Про мови в Україні" здійснюється на 

належному рівні. 

 

Кадрове забезпечення 

У 2009- 2010 навчальному році в школі працювало 60 учителів, у тому числі директор, 3 

заступника директора з НВР, 1 заступник директора з ВР, 1 старша вожата, 1 практичний 

психолог, 1 соціальний педагог, 2 бібліотекарі. 

92% від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту. 4 вчителі мають 

середню спеціальну освіту, 1 - незакінчену вищу освіту. 

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. Педагогічні працівники мають: 

а) кваліфікаційні категорії: 

 «Спеціаліст вищої категорії» - 41 особа; 

 «Спеціаліст І категорії» - 8 осіб; 

 «Спеціаліст ІІ категорії» - 1 особа; 

 «спеціаліст» - 10 осіб. 

б) педагогічні звання: 

 «Вчитель – методист» - 17 осіб; 

 «Старший вчитель» - 21 особа. 

У закладі протягом 2009-2010 навчального року працювало педагогів пенсійного віку - 12 

осіб; 

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу комунального закладу освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області» на кінець 2009-2010 навчального року становив: 

Педагогічне звання, кваліфікація Кількість  % 

«Вчитель – методист» 17 28 

«Старший учитель» 21 35 

Вища категорія 41 68 

І категорія 8 13 

ІІ категорія 1 2 

Спеціаліст 10 17 

Усього: 60 100 

За 2009-2010 навчальний рік розрахувався один педагогічний працівник, 3 – пенсія за віком. 

Плинність педкадрів у школі за 2009/ 2010 навчальний рік складає 7%. 

 

Виховна робота 



У 2009-2010 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на виконання Закону 

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

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», Закону України «Про охорону 

дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності на 2006 – 2010 роки, Концепції 

виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в 

Україні, Концепції превентивного виховання.  

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася в ряді 

пріоритетних напрямків. 

І. Ціннісне ставлення до себе 

Виховними досягненнями цього напрямку є вміння цінувати себе як унікальну та неповторну 

особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я, прагнення бути 

фізично здоровою людиною. У зв’язку з цим було проведено бесіди: «Якщо хочеш бути здоровим 

– загартовуйся!!» (1 – 4 класи), «Безпечна поведінка під час канікул – запорука здорового 

відпочинку» 1 – 11, «Чистота рук – запорука здоров’я» (5 – 8 класи); профілактичні бесіди 

шкільної медсестри, бесіди в початковій школі «Профілактика інфекційних захворювань», 

спортивні змагання «Старти надій» (5 – 8 класи), написання профілактичних диктантів 

«Інфекційним захворюванням – НІ!», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», «Ядовиті гриби», «Правда 

про алкоголь», «Молодь обирає здоровий спосіб життя», «Немає переводу добрим звичаям 

народу» тощо. 

Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, 

громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, 

працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної 

свідомості та поведінки, єдність слова і діла. У зв’язку з цим найцікавіше проведено круглий стіл 

«Родинне коло – різдвяний спогад дитинства»; конкурс малюнків «Писанка – символ життя» – 

етичні бесіди «Старші та молодші в сім’ї», години спілкування «Від роду – до народу», «Моральні 

ідеали», їх місце в нашому житті», свято «Слухай і пам’ятай», концерт творчої самодіяльності 

«Міжнародний жіночий день», відзначено Всесвітній день матері, День сім’ї «Шануй батька свого 

і матір свою». 

ІІ. Ціннісне ставлення до праці 

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення соціальної значимості праці в 

житті людини, повага до людей праці, навички само обслуговуючої та суспільно – корисної праці. 

У зв’язку з цим у школі проведено бесіди, анкетування щодо подальшого працевлаштування, 

організація роботи шкільних гуртків, клубів за інтересами. 

ІІІ. Ціннісне ставлення до природи 

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід’ємної 

частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи. У 

зв’язку з цим проведено години спілкування «Молодь за чисте довкілля», «Я люблю свою 

планету», проведено операцію «Чистодвір», Всеукраїнська толока. 

ІV. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

Виховними досягненнями цього напрямку є знання про види мистецтва та засоби їх 

виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій 

сфері та самореалізації. У зв’язку з цим у школі проведено виставку малюнків «Природа навколо 

нас», години спілкування «Як себе поводити у громадських містах», «Оберігай природу». 

V. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є основою 

специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, учинків, поведінки. 

Для цього в школі проводилися бесіди: «Та земля мила, де мати народила», «У нас одна 

Батьківщина – наша рідна Україна», відзначалися дні пам’яті «Чорнобиль – біль душі», «День 

пам’яті героїв Крут», «Збережемо пам’ять про подвиг», проведено екскурсії до кімнати Бойової та 

Трудової Слави, відзначено свято Перемоги у Великій Вітчизняній війні, організовано святковий 

концерт для інвалідів та ветеранів війни. 

У школі також діє дитяча шкільна організація «Веселкова». Уся робота здійснюється за 

напрямками: науковий, правовий, дозвілля, інформаційний, екологічний, спортивно – оздоровчий, 

трудовий. 



Мета шкільної організації – задоволення потреб у спілкуванні, спільній діяльності з метою 

реалізації виховних інтересів, включення до шкільного та громадського життя через діяльність 

«Веселкова», засвоєння загальнолюдських цінностей, набуття дітьми соціального досвіду. 

 Лідерами дитячої організації «Веселкова» були організовані та проведені такі заходи: 

шкільні новорічні свята, конкурс на кращий номер художньої самодіяльності до Дня закоханих, 

упорядкування території школи, насадження квітів, догляд за деревами, кущами, участь в оглядах 

екологічних агітбригад району, бесіди, диспути на шкільних виховних годинах, випуск стіннівок 

на екологічні теми. 

Протягом 2009 – 2010 навчального року проводилася дієва робота з батьками: 

1 раз на семестр проходили загальношкільні конференції; 

2 рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори із запрошенням психолога, 

вчителів – предметників, лікарів, соціального педагога. 

Батьки брали участь у шкільних спортивних змаганнях «Тато, мама і я – спортивна сім’я». 

Для батьків було проведено свята: концертна програма в грудні, концерт для мам «Мама 

рідна моя» в березні. 

Дитяча організація «Веселкова», яка працює по програмі «Квітка – семицвітна», налічує 21 

загін: 8 загонів – барвінчата; 13 загонів – піонери.  

Дитяча організація «Веселкова» згідно плану роботи дитячої організації та 

загальношкільного виховного плану роботи провела ряд заходів: «Відкриття шкільної 

спартакіади», «Урочистий прийом у піонери», «Відкриття Веселкової республіки», вечір 

відпочинку «Новорічні свята», «Стріли Валентина», «Нумо, дівчата», «Міс Аліса», «Таланти твої 

Україна», захід «Чорнобильська трагедія», конкурс екібан «У чарівному замку чарівниці осені», 

конкурс на кращу гумореску, «Виставка – конкурс В кожній дитині є сонце», «Фестиваль народної 

пісні», конкурс малюнків «День захисту тварин», конкурс рекламних буклетів «Скажемо: «НІ» 

шкідливим звичкам», «Заходи до Дня Перемоги», «Останній дзвоник», «Випускний вечір», «День 

захисту дітей», «Відкриття табору «Сонечко». 

Були проведені акції: «Від серця до серця», «Діти - дітям», «Як живеш ветеране», «Живи, 

книго». 

Дитяча організація «Веселкова» приймала активну участь у районних заходах: «Відкриття 

районного будинку творчості», «Новорічні свята», «Лицар 2010», «Співуча Солонянщина», 

«Молодь обирає здоров’я», «Заходи до Дня Перемоги», «Фольклорне свято». 

Один раз на місяць проводились засідання Ради лідерів та міністерств, на яких вирішувались 

питання проведення акцій, заходів, затвердження планів роботи. Президентом школи та головою 

Ради лідерів затверджувалися плани роботи міністерств, та приймалися звіти про проведену 

роботу. 

Першочерговими завданнями роботи школи з батьками повинні стати: 

- пропаганда педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків; 

- допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності 

дитини вдома; 

- упровадження форм роботи і з сім’єю, які сприятимуть гуманізації взаємовідносин 

«педагоги – батьки – учні». Батьки й учителі повинні стати партнерами, активними 

співучасниками творчого процесу виховання учнів. 

 

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму 

З учнями школи систематично (двічі на місяць) проводились заплановані бесіди та 

інструктажі з безпеки життєдіяльності, а також перед кожними канікулами, тривалими святковими 

днями та позаплановими заходами проводилися цільові та позапланові інструктажі, відмітки, про 

які фіксувалися в журналах реєстрації інструктажів та класних журналах. Кожен вчитель-

предметник перед початком занять(у вересні та січні) проводив вступний і повторний інструктаж з 

безпеки життєдіяльності. 

Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з 

безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, які вклеєні до щоденників учнів, 

робилися записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого 

травматизму».  



Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання 

лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про 

що робилися відповідні записи в класних журналах. 

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, 

спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі реєстрації інструктажів учнів з безпеки 

життєдіяльності при проведенні позакласних заходів. 

Класні керівники 1 – 11 класів двічі на місяць проводили профілактичні бесіди щодо 

запобігання дитячого травматизму. 

Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями району, області, які 

фіксувалися в класних журналах та щоденниках учнів. 

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на: 

 нарадах при директорові; 

 засіданнях методичного об’єднання класних керівників; 

 батьківських зборах. 

Протягом року проводилися профілактичні бесіди шкільної медсестри, лікаря - педіатра, 

волонтерської бригади з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в 

учнівському середовищі. 

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про негативний вплив 

нікотину та вживання алкоголю, наркотичних речовин на організм людини. 

Протягом 2009-2010 навчального року в школі були три випадки травмування учнів (0,5% від 

загальної кількості учнів), що не мали серйозних наслідків. 

Достатньо успішну роботу з охорони здоров’я, життя дітей проводили класні керівники: 

Черевата Н.А, Нестерчук Л.А, Баглай В.Г, Лугова О.Г, Кулик Л.В, Бугрієнко В.І, Голуб Л.О, 

Козило Ю.В, Антонюк Т.В, Овдієнко Л.О, Литвин М.О, Сташкова В.Д, Олех Л.І, Зеленіна О.В., 

Тищенко Т.Г. 

 

Правове виховання 

Правове виховання учнів здійснювалося в школі на уроках правознавства в 9 кл.; учителем 

Череватою Н.А. складено план та проведено тиждень правових знань серед учнів школи. 

Налагоджена спільна робота з кримінально міліцією по питанню стану роботи з 

профілактики та запобігання правопорушень, злочинів постійно заслуховувалося на нарадах при 

директорові; на засіданнях методичного об’єднання класних керівників (січень 2010 р.); на 

класних батьківських зборах. 

У кожному класі є куточки здоров’я для учнів, батьків. 

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної 

роботи протягом навчального року в школі працювали гуртки: «Стрілецький» _ керівник 

Стовповський І.Т.; «Футбол» - керівник Дмитрієв П.М; «Волейбол» - керівник Якименко Н.Д.; 

«Прес - центр» - керівник Гандрабурова Ю.В.; «Декламатори» - керівник Купрій О.М.; 

«Ляльковий» - керівник Голуб Л.О.; «Юні натуралісти» - керівник Лаврінець О.О.; клуб «Зустріч» 

- керівник Макієвська Т.Ю.; «Малювання» - керівник Строменко Д.С. Команда ЮІР «Світлофор» 

у 2009-2010 навчальному році посіла перше місце в районних змаганнях та виборола третє місце 

на обласних. 

Дитяча організація «Веселкова» виховує в учнів ініціативність, самодисципліну, активність, 

відповідальність та організаторські здібності. 

На кінець звітного періоду по школі – учень знаходиться на спільному обліку у ВКМСН. 

Адміністрацією школи та класними керівниками була проведена певна робота з батьками та 

учнями: 

- відвідування сімей вдома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сім’ї; 

- організовано роботу шкільного психолога з батьками (проведені індивідуальні форми 

роботи). 

У школі досить багато учнів пільгового контингенту, це: 

- діти – сироти - 3 учні; 

- діти – напівсироти – 19 учнів; 

- діти – інваліди -13 учнів; 



- діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС – 8 учнів; 

- діти з багатодітних сімей - 33 учні; 

- діти, що виховуються одинокими матерями - 4 учні. 

Протягом навчального року цим учням надавалася допомога. Діти – сироти отримали одяг та 

взуття. До новорічних свят діти-сироти, діти з багатодітних сімей, діти, постраждалі внаслідок 

ЧАЕС, отримали від батьківського комітету та спонсорів - новорічні подарунки. До Дня захисту 

дітей діти-сироти отримали квитки до цирку та спонсорські подарунки.  

Протягом 2009-2010 навчального року для учнів пільгового контингенту було організовано 

поглиблений медичний огляд лікарями – Солонянської ЦРЛ (жовтень 2009 року, квітень 2010 

року). 

Для дітей із малозабезпечених сімей та дітей-сиріт протягом навчального року було 

організовано одноразове гаряче харчування. 

Улітку 2010 року учні з багатодітних сімей, діти з функціонально-неспроможних сімей, діти з 

малозабезпечених сімей та обдаровані діти відпочивали в пришкільному таборі «Сонечко» з двох 

разовим харчуванням. 

 

Державно-громадське управління 

Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту школи педагогічна і 

батьківська громадськість бере активну участь в управлінні школою. Так найважливіші питання 

напрямків розвитку школи, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, 

батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання нашого життя й роботи. На рівні 

кожного класу створені та діють батьківські комітети, що беруть найактивнішу участь в 

організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. Організація ефективної роботи 

школи не можлива без діючого постійного зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація школи, 

вчителі з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків. У школі налагоджена 

робота з батьківською громадськістю: 

 працює батьківський комітет та комісії; 

 за безпосередньою участю батьківських активів класів проводяться масові заходи; 

 батьки залучаються до організації харчування учнів, їхнього медичного 

обслуговування; 

 залучаються батьки учнів також до роботи з неблагонадійними родинами з метою 

запобігання негативним умовам виховання дітей; 

 господарча комісія батьківського комітету школи організовує ремонтні роботи в 

кабінетах та приміщеннях школи; 

 упродовж навчального року проводяться батьківські збори із запрошенням вчителів-

предметників, що свідчить про налагоджену спільну роботу педагогічного колективу 

школи з батьками учнів. 

 

Підсумки вивчення предмета «Захист Вітчизни» 

та військово-патріотичне виховання 

Допризовна підготовка юнаків і військово-патріотичне виховання в школі організовується та 

проводиться на підставі: 

 Конституції України «Про Збройні Сили України»; 

 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»; 

 Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового 

способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства; 

 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

України»; 

 Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.11.2000 р. № 1770; 

 Навчальної програми допризовної підготовки юнаків; 

 Рішень Колегії Міністерства освіти і науки України; 



 Наказів і рекомендацій військового комісаріату, управління освіти, районного відділу 

освіти. 

У ході допризовної підготовки учні школи набувають військових знань і практичних навичок 

в обсязі, необхідному для успішного засвоєння програми бойової підготовки. 

У 2009-2010 навчальному році у процесі виконання програми курсу «Захист Вітчизни» учні 

засвоїли основні вимоги військової присяги, статутів Збройних Сил, одержали знання про 

озброєння і військову техніку, набули військових знань, умінь і практичних навичок в обсязі 

підготовки молодого солдата, вивчили основи цивільного захисту і набули навичок захисту від 

зброї масового враження. Програму з курсу «Захист Вітчизни» виконано. 

На уроках, у позакласній, позашкільній роботі учням постійно пояснювалася внутрішня й 

зовнішня політика України, зміцнення обороноздатності нашої країни. 

Протягом 2009-2010 навчального року з учнями школи проводилися тематичні бесіди, лекції, 

диспути, доповіді з питань знаменних дат і подій у житті України та її Збройних Сил, до Дня 

Перемоги, зустрічі з ветеранами війни. 

Для учнів 8 – 11 класів у школі працює військово – спортивний гурток. 

 

Цивільний захист  

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», постанов кабінету 

Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення 

про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом 

Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814 у 

комунальному закладі освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області» проводилася відповідна робота згідно 

наказу №257 від 27.11.2009 року «Про створення цивільного захисту в школі». 

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту на 2009-2010 навчальний рік виконані. 

У березні 2010 року відбулася контрольна перевірка територіальним органом державного 

нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в Дніпропетровській області реалізації 

заходів державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, цивільного захисту, стану організації роботи з питань 

пожежної безпеки, готовності школи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

Рекомендації даної перевірки взяті до виконання. 

Відповідно до графіка проходження курсів цивільного захисту в 2009-2010 навчальному році 

в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Дніпропетровської області пройшли підготовку керівники невоєнізованих формувань – Найда 

М.М., Сташкова В.Д. 

 Згідно з планом проведення Дня цивільного захисту в квітні 2010 року проведено теоретичні 

та практичні заняття з учнями 1 – 11 класів школи. Підсумки узагальнено наказом по школі (№99, 

від 19.04.2010 року).  

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з 

приміщення школи. 

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни». 

У школі з урахуванням надходження нових документів поновлені куточки ЦЗ, «Основи 

здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності». 

Навчально-матеріальна база школи на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і 

дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я в надзвичайних ситуаціях на 

належному рівні. 

 

Створення умов для забезпечення 

психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів 

З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей у листопаді 2009 року на спільному 

засіданні педагогічної ради та Ради школи була прийнята «Програма спільної діяльності 

комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів 



Солонянської районної ради Дніпропетровської області», дитячої установи смт Солоного, 

Солонянської центральної районної лікарні «Здоров’я через освіту» на 2009-2012 роки». 

Ураховуючи пріоритетні напрямки діяльності соціально-психологічної служби в 2009-2010 

навчальному році, практичний психолог – Ніколіна О.М., соціальний педагог – Копиленко А.О. 

проводили діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-відновлювальну, 

розвивальну, консультаційну роботу. Особлива увага приділялася дітям під час входження в нові 

періоди життя. 

Дітям, у яких виникали труднощі в процесі соціалізації й адаптації, надавалася 

консультаційна допомога, проводилися корекційно-розвивальні заняття з урахуванням особистих 

відмінностей. Заняття сприяли формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, 

допомагали оволодіти необхідними поведінковими формами, що сприяло кращому входженню в 

нові умови. 

Проводилася робота з батьками (бесіди, лекції). 

Проводилися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на 

формування здоров’я дитини: 

- залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи; 

- рейд-огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу 

життя; 

- тиждень з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя; 

- зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів; 

- проведення спортивних змагань (футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс, 

армреслінг); 

- проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування 

навичок здорового способу життя; 

- проведення фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах; 

- випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних 

днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового 

способу життя; 

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності 

учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія 

серед усіх учасників навчально-виховного процесу. 

 

Профілактичне медичне обстеження 

Рівень навчальних досягнень учнів у великій мірі залежить від їх стану здоров’я. Всі учні 

один раз на рік проходять медичний огляд лікаря-педіатра. Поглиблений огляд із залученням 

спеціалістів проводився із шостого по одинадцяті класи із виїздом бригади лікарів до школи. 

Обстеження учнів тривало протягом вересня – жовтня. Внаслідок реформування системи 

фізичного виховання учнів у навчальних закладах району, постала необхідність переглянути 

терміни проходження медичного огляду учнями школи. Спільно із місцевим органом охорони 

здоров’я забезпечено проведення поглибленого медичного огляду всіх учнів протягом літа, 

починаючи із 2009 року, безпосередньо у медичному закладі у присутності батьків, з метою 

своєчасного розподілу їх на групи за станом здоров’я. 

 За підсумками медичного огляду 2009 року за дитячою патологією такі нерадісні показники: 

- захворювання системи кровообігу – 76 дітей; 

- захворювання органів травлення (гастроентерологічні захворювання) – 48 дітей; 

- захворювання органів зору – 38 дітей; 

- захворювання органів дихання (ЛОР захворювання) – 20 дітей; 

- захворювання ендокринної системи – 14 дітей; 

- порушення постави – 11 дітей; 

- захворювання нирок – 8 дітей; 

- пупкова та пахова пухлина – 6 дітей; 

- неврологічні захворювання – 9 дітей. 

Всього – 223 дитини, що складає 34% від загальної кількості дітей, мають будь-яку 

патологію. 



Щорічно шкільним медичним працівником проводиться аналіз захворювань. Як правило, 

тенденція росту захворювань виявляється в 10-11 класах. Але і в 1-х класах, що прийшли до 

школи у 2009 році, із 73 учнів 18 дітей мають відхилення у стані здоров’я, тобто 25%. 

Якщо проаналізувати стан здоров’я за останні 3 роки, спостерігається стійка тенденція 

збільшення числа захворювань: 

Патологія 2007 рік 2008 рік 2009 рік 

захворювання системи кровообігу 69 73 76 

захворювання органів травлення 44 45 48 

захворювання органів зору 37 35 38 

захворювання органів дихання 17 19 20 

захворювання ендокринної системи 10 11 14 

порушення постави 8 8 11 

неврологічні захворювання 5 6 9 

захворювання нирок 8 8 8 

пупкова та пахова пухлина 7 6 6 

Така статистика не може не хвилювати, тому на батьківських зборах регулярно 

заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у школі виконуються заходи щодо 

профілактики захворювань та оздоровлення учнів. 

Стан здоров’я учнів: 

Група  2007 2008 2009 

Всього дітей в школі  725 667 654 

Здорові І група (основна) 562 483 424 

Патологія, що не піддаються лікуванню (звільнені) 9 13 39 

ІІ група (підготовча) 90 91 88 

Диспансерні ІІІ група (спеціальна) 64 80 103 

Протягом навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної першої 

допомоги. 

Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було. 

Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та 

одержали приписне свідоцтво. 

 

Охоплення учнів харчуванням 

У 2009-2010 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для 

організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей 

(замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої 

сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології 

виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування 

тощо). Заборонено замовляти, приймати та використовувати м’ясо та яйця водоплавної птиці, 

м’ясо, яке не пройшло ветеринарний контроль, м’ясні обрізки, субпродукти, а також свинину 

жирну, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі 

чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, 

вершково-рослинні масла з додаванням будь – якої іншої сировини. Було заборонено 

використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, 

консерванти. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні. 

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче 

харчування за кошти батьків. Гарячим харчуванням було охоплено 215 учнів 1 – 4 класів, що 

становило 33 %. У групі продовженого дня за кошти батьків харчувалося 36 учнів. Серед учнів 5 – 

11 класів харчувалося у шкільній їдальні 82 учні (13% від загальної кількості учнів у школі), 

всього за кошти батьків харчувалося 439 учнів. Таким чином, харчуванням (включаючи буфетну 

продукцію) у школі було охоплено 654 учні, що складає 100 %. 

Учнів школи забезпечено питною водою гарантованої якості. Майже в кожному класі наявні 

резервуари з доочищеною питною водою, на які є сертифікати якості.  



Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до 

журналу бракеражу. 

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують 

харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного 

двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася 

роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. 

Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до 

оформлення документів.  

 

Виконання Указу Президента України 

«Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2010 році» 

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2010 року на базі школи 

працював дитячий пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Сонечко». 

За період з 1.06.2010 року по 24.06.2010 року було оздоровлено 102 учні. Під час роботи 

табору учні отримували безкоштовне двохразове гаряче харчування.  
План виховної роботи насичений різноманітними заходами та складається з урахуванням 

побажань дітей. Із цією метою наприкінці навчального року проводилася анкета серед учнів «Що 

ти очікуєш від пришкільного табору? Твої пропозиції». Досвід показав, що пришкільний табір діти 

хочуть бачити схожим на заміські табори. Перш за все дітей привертають змістовні культурно-

масові заходи, яскраві дійства та особиста участь у всіх справах. Ураховуючи всі об’єктивні та 

суб’єктивні можливості, рівень розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у 

«Сонечку» мала на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямків виховання, зокрема 

патріотичного, морального, естетичного, фізичного, екологічного, які тісно взаємопов’язані, 

доповнюють одне одного.  

На належному рівні було забезпечено медичне обслуговування оздоровчого табору. 

Підтримувався санітарно – гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі. Було забезпечено 

суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах 

відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної 

території. 

 

Соціальний захист учнів закладу 

У навчальному закладі знаходяться на обліку 225 учнів пільгового контингенту. 

Із них 19 учнів – напівсироти, яких виховує одна мати; 8 учні – постраждалі від аварії на 

ЧАЕС; 33 учні з багатодітних сімей; 3 учні – діти-сироти; 13 дітей-інвалідів. 

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» були організовані заходи: 

- акція милосердя «Від серця до серця», «Старим речам нове життя» під час якої були зібрані 

канцтовари та речі повсякденного вжитку, які були передані дітям пільгового контингенту; 

- учні відвідали Новорічну ялинку та цирк. 

Усі учні пільгового контингенту відвідували гуртки на базі школи, учні молодших класів – 

групу продовженого дня, з кожним учнем проводив роботу шкільний психолог за індивідуальним 

планом. 

У школі протягом навчального року було організовано гаряче харчування для 3 дітей – сиріт 

та 5 дітей з багатодітних сімей на суму: 1 – 4 кл. - 2.25 грн..; 5 – 9 кл. - 4.00 грн.. 

Крім того, діти пільгових категорій протягом року одержали матеріальну допомогу: було 

придбано для них верхній одяг, взуття. 

До дня Святого Миколая в школі дітей пільгових категорій пригощали солодощами. 

Адміністрацією та працівниками школи надавалася допомога всім дітям пільгових категорій: 

діти були звільнені від різноманітних оплат, безкоштовно відвідували культурно-масові заходи. 

Належна увага приділялась організації відпочинку дітей. Дві дитини-сироти та три дитини з 

малозабезпеченої сім’ї відвідали табори відпочинку на морі та в пришкільному оздоровчому 

таборі. 

 

Охорона праці 



З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку 

електричного обладнання на заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони 

праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час 

організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, майстернях, 

спортивному залі, під час екскурсій, подорожей, роботи на пришкільних ділянках. Своєчасно 

проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. 

Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося 

дотримання санітарно – гігієнічного режиму. 

Випадків травмування учнів та працівників школи на робочому місці не було. 

 

Реалізація програми «Обдарована молодь» 

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої 

обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного 

психолога школи та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: 

виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. 

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь». 

У 2009 - 2010 навчальному році він нараховує 44 учня, з них: 

Академічної обдарованості - 23 учні; 

Спеціальної обдарованості - 21 учні. 

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота 

направлена на виконання комплексної міської програми «Обдарована молодь». Програмою 

передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, 

створення умов для стимуляції та самореалізації учнів. 

Психологом школи проводиться дослідження рівня готовності до навчання; рівня 

сформованості знань і вмінь. Проведені психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості 

теоретичного мислення випускників школи І ступеня. Розроблена пам’ятка для вчителів і батьків, 

які працюють з обдарованими учнями. 

Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями. 

Документи зберігаються в методкабінеті. Ознайомитися з ними можуть усі бажаючі. 

З метою розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка 

варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення 

додаткових індивідуальних занять за кожним предметом навчального плану. У 2009 - 2010 

навчальному році учителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації, працювали 

спецкурси, такі як: «Креслення», «Рівний-рівному», «Історія рідного краю», «Хімічний 

експеримент», «Моделювання в математиці», «Олімпійський спецкурс» (предмети, з яких 

проводяться олімпіади), спецкурси з предметів. що винесені на ЗНО та інші - робота яких була 

спрямована на розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів. 

Цікавими були тижні презентації роботи шкільних методичних об’єднань. Учні брали участь 

у районних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі ім.. П. Яцика, інтерактивних конкурсах 

«Колосок», «Бобреня», «Лелека» «Кенгуру», «Левеня».  

Відповідно до положення про проведення Всеукраїнських олімпіад, турнірів та конкурсів 

щорічно в жовтні-листопаді проводиться перший (шкільний ) тур олімпіад з базових предметів для 

учнів 6 -11 класів. Інтелектуальні змагання проводяться з 13 базових дисциплін інваріантної 

складової навчального плану школи: з математики, економіки, фізики, історії, основ 

правознавства, російської та української мови, хімії, біології, географії, англійської мови, 

інформатики та трудового навчання. Переможці шкільних олімпіад представляють комунальний 

заклад освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської 

районної ради Дніпропетровської області» на районних олімпіадах з базових дисциплін.  

Аналіз участі учнів школи у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін за три роки 

показав, що школа має стабільну динаміку рейтингових показників. За результатами командного 

заліку при проведенні районних змагань школа виборює: 

 у 2006-2007 навчальному році – 1 місце; 

 у 2007-2008 навчальному році – 1 місце; 

 у 2008-2009 навчальному році – 1 місце; 



 у 2009-2010 навчальному році – 1 місце. 

Отже, можна зробити висновок, що підготовка учнів до олімпіад ведеться на достатньо 

високому рівні. Слід відмітити, що учні школи на протязі трьох останніх років є переможцями і 

призерами районної олімпіади з математики, хімії, фізики, англійської мови, історії, економіки та 

трудового навчання. 

У другому етапі Всеукраїнських олімпіад у 2009-2010 навчальному році брали участь 59 

учнів 6 – 11 класів.  

У цілому команда школи показує високий рейтинг за підсумковими результатами 

предметних олімпіад ІІ туру. Таким показникам у значній мірі сприяє робота творчої групи, яка 

працює над науково - методичною проблемою школи "Інноваційні технології в роботі з 

обдарованими та здібними дітьми" (керівник – учитель англійської мови Ремез І.В.). 

Результативність участі учнів школи у районних олімпіадах  

із базових дисциплін (за 3 роки) по предметах 

Прізвище та ім'я учня Клас 
Прізвище та ініціали учителя, який 

підготував 
Предмет Місце 

Рівень  
(р, о, в, 

м) 

2007-2008 навчальний рік 

Циганок Олег 8 Сташкова В.Д. хімія 3 р 

Ярощук Валерія 10 Бондар О.М. інформатика (користувач) 3 р 

Бондар Сергій 11 Бондар В.А. інформатика (користувач) 1 р 

Колеснікова Юлія 9 Давидова Н.В. українська мова та література 2 р 

Шевчук марина 8 Величко Л.А. іноземна мова 1 р 

Дмитренко Тетяна 8 Могильна Н.І. іноземна мова 2 р 

Ярощук Валерія 10 Величко Л.А. іноземна мова 1 р 

Васильєва 
Олександра 

9 Фещенко О.Ю. історія 2 р 

Самоткан Іра 10 Козило Ю.В. історія 2 р 

Крещик Сергій 8 Фещенко О.Ю. географія 3 р 

Бондар Сергій 11 Бондар В.А. інформатика (програмування) 2 р 

Марчук Христина 10 Миргородська Л.М. російська мова 2 р 

Самоткан Іра 10 Москаленко Н.О. російська мова 3 р 

Молитва Альона 10 Черевата Н.А. правознавство 2 р 

Удовицький Євген 8 Безсажний В.В. фізика 3 р 

Рикова Юлія 10 Рикова В.С. фізика 3 р 

Акулова Аліна 11 Рикова В.С. фізика 3 р 

Фещенко Дмитро 10 Дубовик Ю.П. іноземна мова 2 р 

 2008-2009 навчальний рік  

Фещенко Дмитро 10 Найда М.М. трудове навчання 1 р 

Колосова Анна 8 Колосова І.В. українська мова та література 2 р 

Шевчук Марина 8 Величко Л.А. іноземна мова 1 р 

Крещик Сергій 9 Могильна Н.І. іноземна мова 1 р 

Фещенко Дмитро 10 Могильна Н.І. іноземна мова 3 р 

Ярощук Валерія 11 Величко Л.А. іноземна мова 3 р 

Козлов Володимир 8 Козило Ю.В. історія 1 р 

Самоткан Іра 11 Козило Ю.В. історія 3 р 

Макаренко Євгенія 11 Лаврінець О.О. біологія 3 р 

Лаврик Наталія 10 Усенко І.А. російська мова 3 р 

Крещик Сергій 9 Некрасова Т.С. фізика 3 р 

Циганок Олег 8 Сташкова В.Д. хімія 1 р 

Циганок Олег 8 Сташкова В.Д. хімія 3 о 

2009-2010 навчальний рік 

Золота Єлізавета 9 Баглай В.Г. українська мова та література 2 р 

Лущик Ярослава 10 Папченко І.С. українська мова та література 3 Р 

Лаврик Наталія 11 Папченко І.С. українська мова та література 3 р 

Шевчук Марина 9 Величко Л.А. іноземна мова 1 р 



Прізвище та ім'я учня Клас 
Прізвище та ініціали учителя, який 

підготував 
Предмет Місце 

Рівень  
(р, о, в, 

м) 

Крещик Сергій 10 Могильна Н.І. іноземна мова 1 Р 

Фещенко Дмитро 11 Могильна Н.І. іноземна мова 1 р 

Крещик Сергій 10 Овдієнко Л.О. математика 3 р 

Жиряда Едуард 11 Нестерчук Л.А. математика 3 р 

Жиряда Едуард 11 Бондар О.М. інформатика 3 р 

Пирлик Антон 10 Усенко І.А. російська мова 1 р 

Лаврик Наталія 11 Усенко І.А. російська мова 1 р 

Крещик Сергій 10 Некрасова Т.С. фізика 2 р 

Богун Вячеслав 10 Лимар О.М. економіка 2 Р 

Микуленко Микола 10 Лимар О.М. економіка 3 р 

Циганок Олег 9 Сташкова В.Д. хімія 1 р 

Циганок Олег 9 Сташкова В.Д. хімія 3 о 

Результативність участі учнів школи у районних олімпіадах  

із базових дисциплін (за 3 роки) по предметах 

Навчальний 

рік 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Кількість 

предметів 

13 предметів 13 предметів 12 предметів 

Рівень 

досягнень 

предмет місце предмет місце предмет Місце 

Високий  

(1-3 місце) 

Математика 1 Математика 1 Українська мова 1 

Правознавство 1 Англійська мова 1 Англійська мова 1 

Інформатика 1 Хімія 1 Математика 1 

Англійська мова 1 Історія 1 Інформатика 1 

Хімія 1 Економіка 2 Хімія 1 

Економіка 1 Фізика 3 Російська мова 2 

Фізика 1 Трудове навчання 3 Біологія 3 

Українська мова 2   Економіка 3 

Історія 3     

Географія 3     

Трудове навчання 3     

Російська мова 3     

      

Середній  

(4-7 місце) 

Біологія 5 Біологія 4 Фізика 4 

  Українська мова 4 Правознавство 5 

  Російська мова 5 Історія 5 

  Географія 7 Географія 5 

  Правознавство 7   

Достатній  

(8-12 місце) 

  Інформатика 8   

      

У Третьому етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії виборов 3 місце учень 9В класу Циганок 

Олег. Учениця 5А класу Папченко Марія отримала Дипломом переможця обласного етапу 

регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасні дитячу прозу». 

Сертифікати учасників Міжнародного конкурсу з інформатики «Бобер-2009» отримали 16 

учнів, учасниками Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру-2010» стали 10 учнів, 8 учнів 

школи отримали Сертифікати учасників Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-2010», 

учасниками Всеукраїнського інтерактивного конкурсу з історії «Лелека» стали 53 школярі 

Солонянської середньої школи №1. 

В 2009-2010 навчальному році команда юних інспекторів руху під керівництвом вчителя 

Найди М.М. виборола 3 місце в обласних змаганнях команд ЮІР 



Учителі фізичної культури сприяють активній участі школярів у районних та обласних 

змаганнях з різних видів спорту, дбають про здоровий спосіб життя.  

 

Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу 

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів 

України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», 

рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 17.08.2000 р. «Про ключові проблеми 

розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно – технічної освіти» в 

контексті послання Президента України до Верховної Ради «Україна: поступ у ХХІ століття», 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. Зміст 

методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Методичне 

забезпечення». 

Методична робота з педагогічними кадрами організовується особистістно-орієнтовано на 

основі діагностичного методичного моніторингу з метою підвищення кваліфікаційного рівня 

вчителів та якості навчально-виховного процесу.  

Система методичної роботи зумовлена шкільною комплексною програмою роботи над 

обласною науково-методичною проблемою «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної 

особистості». Реалізація даної проблеми відбувається в процесі роботи над шкільною науково-

методичною проблемою «Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховній діяльності 

закладу як засіб творчого розвитку вчителя та учнів». 

Крім того, всі вчителі школи ведуть індивідуальну науково-методичну, дослідницьку роботу 

по обраній проблемі. 

Перебуваючи на п’ятому етапі роботи над проблемою, адміністрація та педагогічний 

колектив можуть стверджувати, що в школі відбуваються позитивні зміни, серед яких варто 

відзначити: 

 впровадження продуктивних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі; 

 активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний 

процес, методичну та управлінську діяльність; 

 всебічне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; 

 участь усіх учасників у реалізації завдань навчально-виховного процесу; 

 моніторинг якості освітнього процесу (періодичний, підсумковий, здійснений творчою 

групою школи – керівник групи – Бондар Олена Миколаївна); 

 моніторинг розвитку творчих здібностей учнів у системі додаткової освіти; 

 моніторинг оздоровчої функції освіти (динаміка стану здоров’я учнів); 

 науково-дослідницька робота учнів (НТУ «Вектор»). 

Педагогічні працівники працюють у методичних об’єднаннях та кафедрах, творчих групах: 

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник – вчитель фізики 

Безсажний В.В.): 

o кафедра математики, фізики, хімії (завідуюча кафедрою – вчитель математики 

Земляна Т.І.); 

o кафедра інформатики, трудового навчання, технологій, основ споживчих знань 

(завідуючий кафедрою – вчитель трудового навчання Найда М.М.); 

o кафедра географії, економіки, біології, природознавства (завідуюча кафедрою – 

вчитель географії та економіки Лимар О.М.). 

- методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник – вчитель 

англійської мови Дубовик Ю.П.): 

o кафедра української мови та літератури (завідуюча кафедрою – вчитель 

української мови та літератури Антонюк Т.В.); 

o кафедра англійської мови, російської мови та зарубіжної літератури (завідуюча 

кафедрою – вчитель англійської мови Величко Л.А.); 

o кафедра історії, правознавства, етики, людини і суспільства (завідуючий кафедрою 



– вчитель історії, етики та правознавства Козило Ю.В.). 

- методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник – вчитель початкових класів 

Скулінець Г.В.): 

o кафедра початкових класів (завідуюча кафедрою – вчитель початкових класів 

Голуб Л.О.); 

o кафедра фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва (завідуюча 

кафедрою – вчитель фізичної культури Якименко Н.Д.); 

- методичне об’єднання класних керівників (керівник – класний керівник 11А класу Черевата 

Н.А.); 

- Школа молодого вчителя (керівник – заступник директора школи з навчально-виховної 

роботи Миргородська Л.М.); 

- творча група по організації та проведенню моніторингу якості знань та підготовці до 

зовнішнього незалежного оцінювання (керівник – вчитель інформатики, завідуюча шкільною 

лабораторією нових інформаційних технологій Бондар О.М.); 

- творча група по роботі над науково-методичною проблемою школи «Особистісно-

орієнтований підхід у навчально-виховній діяльності закладу як засіб творчого розвитку 

вчителя та учнів» (керівник – вчитель англійської мови Ремез І.В.); 

- методична рада, яка здійснює керівництво методичною роботою в школі і являється 

дорадчим органом до педради навчального закладу (керівник – заступник директора школи з 

навчально-виховної роботи Чащіна В.О.); 

- тимчасова творча група по створенню окремих розділів планування роботи школи на 

наступний навчальний рік. 

У школі проводяться психолого-педагогічні семінари, проблематика яких змінюється 

залежно від завдань поточного навчального року. 

Передплата періодичних фахових видань – важлива умова самоосвітньої діяльності вчителів. 

Педагогічні працівники передплачують понад 40 найменувань шкільної періодики. Введено в 

практику роботи школи при вивченні стану викладання навчальних предметів здійснення аналізу 

змістовності матеріалів, опублікованих у періодичній пресі. Педагоги, які постійно передплачують 

журнали видавничої групи «Основа», «Шкільний світ», мають доступ до електронних версій 

періодичних видань та можливість отримувати бонусні бали. Останнім часом усе більшою 

популярністю серед педагогів школи користуються прикладні програмні засоби навчального 

призначення, які передплачуються через мережу Інтернет на сайті «Українські програми».  

В школі постійно проводяться методичні заходи. Серед найефективніших методичних 

заходів слід зазначити: 

- Декада відкритих уроків вчителів, що атестуються (січень). 

- Декада позакласних виховних заходів вчителів, що атестуються (лютий). 

- Творчий етап «Закінчення навчального року» (вивчення нормативних документів щодо 

закінчення навчального року тощо). 

- Проведення педагогічних рад із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. 

- Презентація методичних об’єднань школи. 

- Самопрезентації вчителів школи. 

- Самоаналіз роботи вчителів школи. 

- Індивідуальні методичні заняття в Солонянській шкільній лабораторії нових інформаційних 

технологій навчання по ознайомленню із нормативними документами, проведенням онлайн-

тестування, поточною інформацією на сайті у внутрішкільній мережі Інтранет; 

Вчителі школи були учасниками районних конкурсів «Вчитель року»:  

- 2008 рік – Сутуга К.І., вчитель початкових класів; 

- 2008 рік – Ремез І.В., вчитель англійської мови; 

- 2009 рік - Найда М.М., вчитель трудового навчання. 

Члени педагогічного колективу комунального закладу освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 

є активними учасниками районних та обласних методичних заходів.  

Протягом 2009-2010 навчального року були створені необхідні умови для підвищення 

теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 



працівників. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації 15 учителів. Проходження курсів 

відбувається за встановленим графіком. 

Курсова підготовка учителів школи 

Навчальний рік Усього педагогів Курси ДОІППО Інші курси Усього педагогів 

підвищили 

кваліфікацію 

2007/2008 62 12 49 61 

2008/2009 61 12 25 37 

2009/2010 60 15 12 27 

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується 

можливість атестації педагогічних кадрів. У 2010 році атестувалося 15 вчителів. Був затверджений 

графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік відкритих уроків та 

позакласних заходів. Протягом 2009-2010 навчального року вчителі, які атестувались у 2010 році, 

провели відкриті уроки, підготували власні портфоліо з досвіду роботи, виступили з доповідями 

на засіданнях методичних об’єднань шкільного та районного рівнів та педагогічній раді. План 

курсової підготовки виконано. 

Атестація педагогічних працівників школи в 2009-2010 навчальному році проводилася згідно 

з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України» та планом заходів з 

проведення атестації. Атестація була спрямована на активізацію творчої професійної діяльності 

педагогічних працівників. Адміністрацією школи, атестаційною комісією було заплановано та 

здійснено такі заходи. У вересні здійснено аналіз перспективного плану атестації та курсової 

підготовки вчителів, ознайомлено педагогічний колектив з нормативними документами щодо 

атестації, видано відповідні накази. У жовтні закріплено вчителів за членами шкільної 

атестаційної комісії для вивчення системи та узагальнення досвіду роботи, визначено критерії 

оцінки професійної компетентності вчителів. Учителі, які атестуються, складали індивідуальні 

плани-графіки роботи. У грудні на засіданні педагогічної ради вчителі проводили захист само 

презентацій за між атестаційний період. Здійснювалося консультування з оформлення 

атестаційних матеріалів (портфоліо, в якому містяться матеріали відкритих уроків, позакласних 

заходів, розробки дидактичних матеріалів, авторські програми спецкурсів та факультативів, 

виступи з досвіду роботи на засіданнях педагогічних рад, шкільних та районних методичних 

об’єднань, моніторингові дослідження тощо). 

Протягом атестаційного періоду аналізувалася педагогічна діяльність учителів, вивчався 

рівень кваліфікації на основі відвіданих уроків, позакласних заходів. Професійна діагностика 

(самооцінка й експертна оцінка) відбувалася на основі аналізу базових компетентностей учителів 

(методологічної, соціально-психологічної, інформаційної тощо). Були відмічені особисті 

досягнення вчителів. При атестації враховувалися результати навчання, результативність 

підготовки учнів до участі в різних інтелектуальних змагань. 

Аналіз результатів проходження атестації за 3 роки: 

Результати атестації 2010 року такі: 

Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 12 учителів; 

Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 2 учителі; 

Підтверджено педагогічне звання «Старший вчитель» - 9 учителів; 

Підтверджено педагогічне звання «Вчитель-методист» - 1 учитель; 

Присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель» - 1 учитель; 

Присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист» - 2 учителі. 

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну 

діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, оформили атестаційні матеріали. 

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному 

методичному об’єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та тижні 

презентації роботи шкільних методичних об’єднань.  

У цілому атестація педагогічних працівників у 2009-2010 навчальному році пройшла на 

достатньому рівні. Матеріали педагогічного досвіду вчителів знаходяться в методичному кабінеті 

школи. У межах наступної атестації заплановано обов’язкове узагальнення досвіду роботи 



класних керівників, для чого заступнику директора з виховної роботи Колосовій І.В., розробити 

відповідну пам’ятку в термін до 15.09.2010 року. 

 

Результати навчального року 

У 2009-2010 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на 

інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної 

самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.  

Систематично здійснювався моніторинг рівня навчальних досягнень учнів школи з метою 

запровадження профільного навчання. 

За підсумками 2009- 2010 навчального року із 652 учнів 1 – 11 класів: 

 74 учні 1-х класів – вербально оцінені; 

 578 учні 2 – 11 класів – атестовані; 

 502 учнів переведено до наступного класу; 

 150 учнів випущено зі школи; 

 36 учнів – нагороджено Похвальними листами «Зав високі досягнення 

в навчанні»; 

 1 учень – нагороджений Похвальною грамотою «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів»; 

 78 учнів закінчили 9 клас; 

 72 учні закінчили 11 клас. 

Результати навчальних досягнень учнів 2 – 11 класів виявилися такими. 

Кл.керівник 
Кла

с 

Учні

в 

/Бали 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 н/а зв 

к-сть 

оціно

к 

показни

к 

здоров'я 

Зеленіна О.В. 02а 18 0 0 1 3 8 3 7 8 22 47 115 2 0 0 216 100,0% 

Бакуменко В.В. 02б 18 0 0 0 0 0 1 6 19 42 78 52 0 0 0 198 100,0% 

Скулінець Г.В. 03а 22 0 0 0 0 0 8 15 43 45 47 91 34 0 3 283 86,4% 

Сутуга К.І. 03б 19 0 0 0 2 14 10 10 35 57 44 62 13 0 0 247 100,0% 

Голуб Л.О. 04а 22 0 0 0 0 8 15 19 23 34 95 89 3 0 0 286 100,0% 

Тищенко Т.Г. 04б 21 0 0 2 6 6 18 19 47 49 45 34 45 0 2 271 90,5% 

Лугова О.Г. 04в 22 0 0 0 6 8 15 21 26 31 50 109 16 0 4 282 81,8% 

Земляна Т.І. 05а 20 0 0 0 8 8 13 25 43 38 81 49 12 0 3 277 85,0% 

Козило Ю.В. 05б 20 0 1 3 17 10 26 41 40 52 65 21 1 0 3 277 85,0% 

Гандрабурова 

Ю.В. 
05в 20 0 0 0 9 14 19 48 38 47 63 35 6 0 1 

279 95,0% 

Сташкова В.Д. 06а 20 0 1 4 26 29 34 44 34 44 39 39 5 0 1 299 95,0% 

Величко І.О. 06б 25 0 0 1 18 29 43 46 63 40 70 45 14 0 6 369 76,0% 

Серпокрил 

Ю.О. 
07а 25 0 0 7 56 41 37 46 67 47 62 40 15 0 7 

418 72,0% 

Литвин М.О. 07б 28 2 0 9 49 38 52 49 86 76 70 27 13 0 5 471 82,1% 

Антонюк Т.В. 08а 31 1 0 2 39 58 55 78 80 57 84 25 12 0 5 491 83,9% 

Найда М.М. 08б 31 0 2 4 53 45 62 56 57 78 120 30 15 0 5 522 83,9% 

Макієвська 

Т.Ю. 
09а 28 5 2 22 63 61 50 56 73 58 97 33 5 0 7 

525 75,0% 

Лаврінець О.О. 09б 28 4 14 28 91 42 55 95 56 58 72 10 2 0 5 527 82,1% 

Баглай В.Г. 09в 22 0 0 0 3 16 22 49 67 91 86 43 12 0 7 389 68,2% 

Овдієнко Л.О. 10а 27 0 0 0 0 20 43 54 54 82 107 59 4 0 9 423 66,7% 

Волощенко 10б 17 0 1 5 36 41 41 64 58 34 28 9 3 0 3 320 82,4% 



Н.М. 

Нестерчук Л.А. 10в 20 2 2 4 65 66 72 74 32 13 17 7 2 0 4 356 80,0% 

Черевата Н.А. 11а 28 0 0 0 0 0 0 17 72 114 165 99 0 0 9 467 67,9% 

Папченко І.С. 11б 25 1 0 1 4 16 22 41 56 61 100 60 6 0 7 368 72,0% 

Давидова Н.В. 11в 19 0 0 9 31 20 53 62 56 45 49 8 2 0 7 335 63,2% 

Кількість: 15 23 102 585 598 769 1042 1233 1315 1781 1191 242 0 103 8896 83,0% 

Підсумки: 
0,2

% 

0,3

% 

1,1

% 

6,5

% 

6,6

% 

8,5

% 

11,6

% 

13,7

% 

14,6

% 

19,8

% 

13,2

% 

2,7

% 

0,0

% 

1,1

%  

Учнів у 2-11 класах: 576  

 

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4 – х класів 

№ Навчальний 

предмет 

Загальна 

кількість 

учнів, які 

складали 

атестацію 

Кількість 

учнів, 

 які 

складали  

 

атестацію 

Рівень навчальних досягнень 

початковий середній достатній високий 
Якість 

знань 

1.  Читання  64 64 - 3 24 37 95 

2.  Українська 

мова 

64 64 - 7 28 29 89 

3.  Математика  64 63 - 12 28 23 80 

Державна підсумкова атестація за курс базової середньої школи в 9 класі проводилася з 

української мови (диктант), математики (письмово), географії (усно), біології (усно), української 

літератури (усно), історії України (усно), правознавства (усно). З 78 учнів 9-х класів проходили 

державну підсумкову атестацію 77 учнів. Звільнено від державної підсумкової атестації відповідно 

до Положення про державну підсумкову атестацію за станом здоров’я 1 учня. 

Показники державної підсумкової атестації учні 9-х класів 

№

  

Навчальн

ий 

предмет 

Загал

ьна 

кількі

сть 

 учнів 

9 – го 

класу 

Кількіст

ь учнів,  

які 

звільнені 

від 

 

проходже

ння ДПА 

Кількі

сть 

учнів, 

 які 

склада

ли 

ДПА 

Рівень навчальних досягнень учнів 

початко

вий 

серед

ній 

достат

ній 

висок

ий 

усн

о 

письмо

во 

1 Українська 

мова 

78 1 - 77 3 22 31 21 

2 Математик

а 

78 1 - 77 2 29 28 18 

3 Біологія 78 1 77 - 0  21 37 19 

4 Географія 78 1 77 - 0 26 34 17 

5 Правознав

ство 

28 - 28 - 0 9 11 8 

6 Історія 

України 

28 - 28 - 0 10 14 4 

7 Українська 

література 

22 1 21 - 0 0 6 15 



Державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти учнів 11 класів 

проводилася з української мови та літератури, математики, історії України та всесвітньої історії, 

біології, географії, англійської мови, інформатики. До ДПА було допущено 71 учень. Звільнено від 

державної підсумкової атестації відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію за 

станом здоров’я 1 учня. 

Показники державної підсумкової атестації учнів 11-х класів: 

№

  

Навчаль

ний 

предмет 

Загаль

на 

кількі

сть  

учнів 

11 – го 

класу 

Кількість 

учнів,  

які 

звільнені 

від  

проходже

ння ДПА 

Кількі

сть 

учнів,  

які 

склада

ли 

ДПА 

Рівень навчальних досягнень учнів 

початко

вий 

серед

ній 

достат

ній 

висок

ий 

1 Українськ

а мова 

72 1 71 - 12 29 17 

2 Математи

ка 

47 1 46 - 5 24 17 

3 Історія 

України 

25 - 25 - - 5 20 

 Предмет

и за 

вибором 

       

4 Біологія 12 - 12 - - 2 10 

5 Географія 16 - 16 - 1 13 2 

6 Всесвітня 

історія 

3 - 3 - - 1 2 

7 Українськ

а 

літератур

а 

18 - 18 - 1 11 6 

8 Англійськ

а мова 

4 - 4 - - - 4 

9 Інформат

ика  

19 1 18 - 3 9 6 

 

Контрольно-аналітична діяльність 

У 2009-2010 навчальному році адміністрацією школи систематично проводяться перевірки 

ведення ділової документації. 

Здійснено перевірки стану вивчення викладання предметів: Захист Вітчизни, історії та 

правознавства, трудового навчання, фізичної культури, початкові класи. 

Перевірено рівень вихованості та навченості учнів 8 – 10 класів, наступність у навчанні учнів 

5 класів, адаптації шестирічних дітей до навчання в школі, готовність учнів до навчання у старшій 

школі, персональний контроль учителів, які атестуються, та інших категорій учителів. 

Здійснено вивчення виконання Програм, Указів Президента, Законів України: 

- Закону України «Про охорону дитинства»; 

- Ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», Програми розвитку і 

функціонування української мови на 2004 – 2010 роки; 

 - Ст.35 Закону України «Про освіту»; 

 - Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу; 



 - Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; 

 - Закону України «Про звернення громадян». 

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів спецкурсів, факультативів, 

гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, 

ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання. 

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях 

педагогічної ради, засіданнях методичного об’єднання вчителів-предметників, на нарадах при 

директорові. 

 

Робота бібліотеки 

Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну - бібліотека школи 

проводила певну роботу. 

Згідно з навчальними програмами вчителі одержали комплекти підручників. 

Методичну допомогу вчителі одержують завдяки надходженням видань видавництва 

«Основа», «Шкільний світ». 

Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного 

читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей. 

У бібліотеці оформлені тематичні художньо-ілюстративні виставки, папки. 

Традиційно бібліотека проводить екскурсії до «Читай-місто» для учнів початкової школи. 

Систематично бібліотека бере участь у проведенні тематичних тижнів (пошук матеріалів, 

допомога учням в оформленні доповідей, рефератів). 

У читальному залі постійно проводяться бесіди: «Про бібліотечні правила», «Чи важко 

підтримувати підручник у належному стані», «Як книжка прийшла до нас», «Шануй і бережи 

книгу», «Україна – моя Батьківщина», «Державні та народні символи України», «Твій шкільний 

підручник», «Здоров’я – найцінніший скарб». У проведенні акції «Збережемо планету чисту», 

бібліотека надавала допомогу класним керівникам та учням. 

До Міжнародного дня рідної мови (21 лютого), Дня української мови та писемності (9 

листопада), Дня слов’янської писемності та культури (24 травня) у бібліотеці були проведені 

тематичні виставки «У рідній школі – рідна мова», «Як виникла писемність». 

Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, тематичних папок, 

документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформленням 

періодичних видань, одержанням підручників, видачею та збиранням їх у кінці навчального року. 

У бібліотеці працює читальний зал, є відкритий доступ до художньої, науково – популярної 

літератури, газет, журналів, поновлюється постійна інформація про нові надходження підручників 

та методичної літератури для вчителів. 

Головні показники роботи бібліотеки: 

Загальна кількість читачів: 

 Учні - 605; 

 Учителі, батьки та інші - 60; 

 Кількість відвідувань (на день у середньому) - 18; 

 Кількість книговидач - 2159; 

 Загальна кількість відвідувань – 1987. 

Проведення масових заходів: 

 Надання допомоги вчителям, учням, батькам у підготовці та проведенні масових 

заходів: 

 Шкільних олімпіад - 13; 

 Календарних свят – «Незалежна Україна – моя країна» (до Дня соборності України); 

«Шляхом народної шани» (до Дня вчителя);  

 Дискусій та вікторин - 4; 

 Літературних вечорів - 1; 

 Етнографічних свят - 3; 

 Інші заходи - 5 

 



Інформаційно-бібліографічна робота 

Організація книжкових виставок за 2009-2010 навчальний рік: 

 нових надходжень - 4; 

 тематичних - 6; 

 періодичних видань - 11; 

 до знаменних і пам’ятних дат - 20; 

 надання бібліографічних довідок - 7. 

Підготовка та проведення бібліографічних оглядів літератури, періодики, нетрадиційних 

носіїв, підручників: 

 на педагогічних радах - 1; 

 робочих нарадах - 2; 

 семінарах - 2; 

 бібліотечні уроки, бесіди - 18. 

 основний бібліотечний фонд на традиційних і нетрадиційних носіях: 

 художньої літератури – 14098; 

 періодичні видання – комплект журналів видавничої групи «Основа», «Шкільний 

світ», а саме: «Директор школи», «Завуч», «Інформаційний збірник Міністерства 

освіти і науки України», «Освіта України», «Початкова школа», «Шкільна бібліотека», 

«Фаховий комплект + бібліотечка» - передплата здійснена два рази на рік. 

Фонд підручників налічує – 14 227 примірників. 

Видано підручників та посібників для учнів: 

 1 – 4 класів - 397, забезпечення 100%; 

 5 – 9 класів - 6080; забезпечення 100% 

 10 – 11 класів - 4959; забезпечення 100%; 

 Разом підручників - 14227; забезпечення 100%. 

Книжковий фонд: 

- художньої літератури – 14098 примірників; 

- галузевої літератури – 1999 примірників. 

 

Комп’ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів 

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною 

доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. 

Школа використовує обласну Програму комп’ютеризації освіти. Відповідно до існуючої Програми 

комп’ютеризації робота проводиться за такими напрямками: 

 стан комп’ютеризації управлінської діяльності; 

 наявність ліцензійного базового програмного забезпечення; 

 стан використання навчального, управлінського програмного забезпечення; 

 використання Internet – технологій у навчально-виховному процесі та управлінській 

діяльності. 

Проходження курсів Інтел «Навчання для майбутнього», ІКТ 

Роки 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Кількість 

учителів, що 

пройшли 

курси ІКТ, 

Інтел 

ІКТ – 15 

 

Інтел - 0 

ІКТ – 34 

 

Інтел - 3 

ІКТ – 2 

 

Інтел - 8 

ІКТ – 0 

 

Інтел - 0 

На початок 2009-2010 навчального року в школі використовується 46 сучасних комп’ютери, 

із них: 

3 - директором школи для управлінської діяльності; 

1 - секретарем для ведення ділової документації школи; 

1 - психологом школи; 

1 – соціальним педагогом; 



1 – логопедом; 

3 - заступниками директора з НВР; 

1 - заступником директора з ВР; 

1 - бібліотекарем; 

1 - у кабінеті хімії; 

32 - у кабінеті інформатики; 

1 - в навчально-виховному процесі для роботи шкільного Прес-центру. 

Всі комп’ютери школи підключені до локальної мережі. Комп’ютер директора, комп’ютери 

заступників директора школи та комп’ютери кабінетів інформатики підключені до мережі 

Інтернет. 

Протягом 2009 - 2010 навчального року продовжено діяльність працівників школи щодо 

підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. Із цією метою на навчальний рік 

було заплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять 

учителів.  

 

Фінансово – господарська діяльність 

У 2009-2010 навчальному році бюджетні кошти на ремонт приміщень школи не виділялись. 

За рахунок участі у проекті «Рівний доступ до якісної освіти» школа отримала сучасний кабінет 

хімії; дещо поновлено спортивне обладнання (тенісний стіл, гімнастичні мати, козел для стрибків 

із містком, канати для лазіння). У ході виконання обласної програми до школи надійшов 

тренажерний зал. Бюджетні кошти також були виділені для здійснення пусково-налагоджувальних 

та регламентних робіт у шкільній котельні, здійснення ремонтних робіт шкільного автобусу. 

Протягом року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів. З метою 

економії витрат по заробітній платні не всі штатні одиниці вакансій розроблювались. За бажанням 

працівників їм надавалися відпустки за свій рахунок.  

З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2009-2010 навчального року 

проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. 

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді 

матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт: 

 поновлено меблі в кабінеті інформатики; 

 надано матеріальну допомогу та премійовано всіх працівників школи; 

 забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та 

роботи школи; 

 бюджет використовувався в межах запланованих асигнувань на школу; 

 відремонтовано усі кабінети, спортзал, ігрова кімната, майстерня; їдальня. 

 виконано поточний ремонт рекреацій початкової та старшої шкіл, даху школи; 

 за рахунок позабюджетних коштів оформлено передплату на періодичну педагогічну 

пресу.  

Протягом 2009-2010 навчального року у школі відсутня заборгованість по виплаті заробітної 

платні. Здійснена своєчасно виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Технічні 

робітники отримують доплату за шкідливі умови праці. 

Потребують оновлення меблі майже кожного кабінету. 

 

Самооцінка навчального закладу та завдання на 2010-2011 навчальний рік 

На кінець навчального року в закладі здійснено само оцінювання роботи з метою об’єктивної 

самооцінки реалізації єдиної державної політики в галузі освіти й спрямоване на визначення 

ефективності роботи відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного 

процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації. 

Об’єктивність само оцінювання роботи забезпечувалася всебічним аналізом якісних і кількісних 

показників діяльності. У підсумковому оцінюванні освітньої діяльності навчального закладу 

сума показників становить - , що визначається як ________________ рівень роботи школи. 

Висновки за наслідками само експертизи закладено в подальшу роботу через стратегічні та 

пріоритетні напрямки роботи. 



Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновки. 

І. Показники успішності роботи школи за 2009-2010 навчальний рік є: 

1. Достатнє розв’язання завдань державного законодавства, дотримання нормативних документів 

МОН України, районного відділу освіти Солонянської РДА; 

2. Системний підхід до планування й аналізу діяльності школи; 

3. У школі створено умови для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх 

самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, творчих пошуках. 

ІІ. Проблеми, що залишаються для подальшої роботи: 

1. Необхідність будувати навчально-виховний процес так, щоб у ньому багато часу займало не 

пасивне сприймання навчальної інформації, а активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, 

що сприяло б підвищенню навчальної мотивації учнів на компетентнісній основі на всіх 

ступенях навчання; 

2. Постійне впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес; 

3. Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях; 

4. Зміцнення матеріально-технічної бази школи (у тому числі меблі, ТЗН). 

ІІІ. Мета, цілі, завдання, пріоритетні напрямки роботи, перспективи й очікувані показники 

якісних змін. 

Школа визначає головну мету своєї діяльності – створити оптимальні умови для розвитку 

духовно багатої, фізично здорової, вільної, творчо мислячої особистості, здатної до 

самовизначення й саморозвитку через забезпечення реалізації права на здобуття повної загальної 

середньої освіти, що передбачає створення освітнього середовища, у якому б учасники навчально-

виховного процесу мали змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування, 

забезпечуючи при цьому формування у школярів фундаменту освіти, функціональної грамотності, 

комунікативної компетентності, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних 

здібностей особистості в сучасних соціальних умовах відповідно до Закону України «Про загальну 

середню освіту», Програми розвитку освіти в Україні на 2006 – 2010 роки, Концепції 12-річної 

середньої загальноосвітньої школи, положень Конституції України, законодавчих актів України в 

галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні», Концепції громадянського виховання особистості в 

умовах розвитку української державності, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, 

Статуту школи. 

ІY. Цілі діяльності школи визначаються, виходячи з головної мети: 

 відпрацювання нової перспективної моделі адаптивної школи як такої, що найбільш 

відповідає соціальним та педагогічним умовам; 

 забезпечення рівних умов для реалізації конституційного права на освіту; 

 створення умов для неперервної освіти відповідно до інтересів особистості; 

 підвищення ролі освіти у вихованні особистості; 

 забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. 

Y. Завдання щодо досягнення мети: 

 створити умови для індивідуального розвитку учнів через удосконалення форм 

компетентнісно орієнтованого підходу; 

 забезпечити створення умов для підвищення загального культурного рівня розвитку 

дитини, формування духовної сфери особистості; 

 забезпечити формування почуття соціальної та моральної відповідальності, поваги до 

закону при дотриманні моральних норм; 

 створити умови для забезпечення соціальної захищеності учнів; 

 створити умови для розвитку творчих здібностей учнів; 

 забезпечення формування працездатного, творчо працюючого колективу вчителів; 

 створити умови для вдосконалення системи формування та виховання здорового 

способу життя, системи здоров’язберігаючих технологій навчання та формування в 

учнів ціннісного ставлення до свого здоров’я; 



 визначити педагогічні основи та створити відповідну базу для подальшого 

формування дитячої самодіяльної організації, яка об’єднує різноманітні форми 

дитячої діяльності; 

 продовжити створювати умови для активізації діяльності психологічної служби у 

визначенні перспектив розвитку школи; 

 продовжувати створювати умови для вдосконалення роботи, спрямованої на 

демократизацію процесу навчання та взаємодію суб’єктів освітнього процесу «учень – 

батьки – учитель»; 

 створити належні умови для адаптації до навчання в початковій школі учням 1-х 

класів, основній школі учням 5 – х класів, старшій школі учням 10-х класів; 

 продовжувати упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в 

основній та старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування 

школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної та старшої школи; 

 продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, 

інтерактивних методів навчання; 

 забезпечити якісну підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та 

державної підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х класів; 

 разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими 

радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми; 

 здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, 

матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 

Пріоритетні напрямки в роботі 

І. Освітні: 

 забезпечення загальної середньої освіти; 

 підвищення результативності участі в предметних олімпіадах та участі в конкурсах-

захистах учнівських творчих робіт; 

 підвищення результативності навчальної роботи в профільних класах та класах з 

поглибленим вивченням окремих предметів; 

 підтримка й педагогічний супровід відмінників та дітей з особливими здібностями; 

 підтримка й педагогічний супровід дітей з низьким рівнем навчальних досягнень. 

ІІ. Виховні та соціальні: 

 правова пропаганда, профілактика правопорушень, шкідливих звичок, робота з дітьми 

девіантної поведінки; 

 виховання національно-культурних традицій, громадянське виховання, військово-

патріотичне виховання; 

 співдружність сім’ї, школи, громадськості й позашкільних установ; 

 охорона життя та здоров’я дітей, охорона праці; 

 забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей 

пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу. 

ІІІ. Організаційні, методично-кадрові: 

 робота над науково-методичною проблемою; 

 робота з обдарованими, здібними дітьми; 

 робота з молодими, малодосвідченими вчителями; 

 атестація й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

 упровадження рейтингової оцінки професійної діяльності вчителів на основі 

результатів роботи; 

 продовження роботи по використанню комп’ютерних технологій у навчальному 

процесі; 

 продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів; 



 забезпечення результативності участі вчителів у різноманітних педагогічних 

конкурсах різного рівня; 

 кожному методичному об’єднанню протягом навчального року забезпечити 

друкування статей вчителів у фахових виданнях та взяти участь у конкурсі на краще 

методичне об’єднання (шкільний та районний рівень). 

  

 


