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Самоаналіз діяльності
Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ № 6
Ватутінської міської ради Черкаської області
Розділ І. Загальна характеристика навчального закладу
Засновником і власником закладу є Ватутінська міська рада.
Юридична адреса закладу - 20250 м. Ватутіне, Черкаська обл.
вул.Чернишевського, 2 Телефон: (04740)6-33-65
1961

- Вступила в дію

1968

Ватутінська середня трудова політехнічна школа №6
відділу
народної
освіти
виконавчого
комітету
Звенигородської районної Ради депутатів трудящих

1971

Ватутінська середня школа №6 відділу народної
освіти виконавчого комітету Звенигородської районної
Ради депутатів трудящих

1993

Ватутінська середня школа №6 відділу освіти
виконавчого комітету Ватутінської міської Ради народних
депутатів

1996

Ватутінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
відділу освіти виконавчого комітету Ватутінської міської
ради

2003

Ватутінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
Ватутінської міської ради Черкаської області

Розділ
ІІ.
Відповідність
документації
загальноосвітнього
навчального закладу вимогам законодавства
Відповідно до чинного законодавства про загальну середню освіту
школа працює відповідно до Статуту, зареєстрованого виконкомом
Ватутінської міської ради №13 від 27.01.2011 року № запису
10211050009006017, ліцензії ЗОД-П №240556 від 11.07.1996 року, правил
внутрішнього трудового розпорядку – затверджених зборами трудового
колективу.
Школа є загальноосвітнім навчальним закладом. За організаційноправовою формою має статус комунального, створеного Ватутінською
міською радою з урахуванням соціально-економічних, національних,
культурно-освітніх і мовних потреб за наявності необхідної кількості учнів
(вихованців) відповідно до встановлених нормативів наповнюваності класів,
необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних
кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
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Ватутінська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 правомірно надає освітні послуги,
здійснює видачу документів про освіту відповідно до установчих документів
Код ЄДРПОУ
26357828
Вид діяльності за КВЕД

Організаційно-правова
форма за КОПФГ

80.21.1 Загальна середня освіта
80.41.0
Школа
підготовки
транспортних засобів

водіїв

430 Комунальна організація (установа,
заклад)

Свідоцтво про державну
реєстрацію юридичної особи

Серія АОО №157629

Довідка
з
єдиного
державного
реєстру
підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ)

АБ № 342727

Державний акт на право
постійного
користування
земельною ділянкою

- в процесі виготовлення

Статут школи

зареєстрований
виконкомом
Ватутінської міської ради №13 від 27.01.2011
року № запису 10211050009006017
Школа знаходиться у комунальній власносі міста.
Скорочена назва: Ватутінська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
Юридична адреса: 20250, м. Ватутіне, вулиця Чернишевського, 2,
тел./факс (04740)6-33-65
e-mail - 6vatschool@ukr.net
веб-сайт - http://vatschool6.pp.net.ua
Діяльність навчального закладу щодо забезпечення повної загальної
середньої освіти здійснюється відповідно до законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», спрямована на створення належних умов для
отримання учнями повної загальної середньої освіти.
Управління
навчальним закладом здійснюється відповідно до Статуту навчального
закладу, річного плану роботи та перспективного прогнозування роботи
школи.
Директор – Дмитренко Василь Федорович, працює з 1974 року,
закінчив Київський педагогічний інститут, вчитель загально-технічних
дисциплін та фізики, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель,
педагогічний стаж – 42 роки, стаж адміністративної роботи – 33 роки.
Заступник директора з навчально-виховної роботи Атаманюк Тамара
Вікторівна, закінчила Черкаський державний педагогічний університет ім.
Б.Хмельницького в 2001 році, працює в школі з 2006 року, вчитель історії та
права. Перша кваліфікаційна категорія, стаж адміністративної роботи 10
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років . В 2015 році закінчила Київський університет менеджменту освіти.
Заступник директора з виховної роботи – Гревцова Лідія
Володимирівна,
закінчила Херсонський педагогічний інститут в 1979 році. Працює в школі
з 2003 року, вчитель української мови та літератури, перша кваліфікаційна
категорія, стаж роботи 22 роки, стаж адміністративної роботи один рік
Наявні посадові інструкції працівників, затверджені наказом від
20.04.2004 №18.
У школі визначена українська мова навчання, дотримується єдиний
мовний режим. Усі педагогічні працівники навчального закладу володіють
українською мовою у межах, необхідних для виконання своїх службових
обов'язків. Введено універсальний профіль навчання у старшій школі .
Навчальний план початкової школи розроблено за Типовими
навчальними планами початкової школи, рекомендованими листом
міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9- 253 «Про структуру
2015/2016.навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів.
Для учнів 1-4-х класів навчальний план складено за Типовим
навчальним планом початкової школи, затвердженим наказом МОН
молодьспорту України від 10.06.2011 № 572 зі змінами згідно наказом МОН
України від 16.04.2014 №460.
Навчальний план середньої школи розроблено за Типовими навчальними
планами початкової школи, рекомендованими листом міністерства освіти і
науки України від 22.05.2015 № 1/9- 253 «Про структуру
2015/2016.навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів.
Для 5-7 класів навчальний план розроблено за Типовими навчальними
планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими
наказом МОН молодьспорту України від 03.04.2012 №409( в редакції наказу
МОН молодьспорту України від 29.05.2014 № 664),із змінами згідно з
наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;
Навчальний план старшої школи розроблено за Типовими навчальними
планами початкової школи, рекомендованими листом міністерства освіти і
науки України від 22.05.2015 № 1/9- 253 «Про структуру
2015/2016.навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів.
Для 10-11 класів використовується Типовий навчальний план для
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня затвердженими наказом
МОН
України від 27.08.2010 №834 зі змінами згідно з наказом МОН
України від 29.05.2014 № 657( Додаток 2); та наказу МОН України від
07.08.2015 №855 про підсилення предмету англійської мови.
У школі дотримуються законів України «Про освіту», «Про загальну
освіту» щодо призначення та звільнення працівників, ведеться необхідна
документація з кадрових питань, наявні книга обліку педагогічних
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працівників, книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них,
журнал реєстрації посадових інструкцій, журнал обліку видачі посадових
інструкцій.
Книги наказів з кадрових питань, які є документами суворої звітності
пронумеровані, прошнуровані, підписані директором і скріплені печаткою.
Всі записи ведуться чітко, охайно, кульковою ручкою.
Кількість годин робочого навчального плану в 2015-2016 навчальному
році складає 402,5 годин, з них: 384,5 години інваріантної складової та 18,0
годин - варіативної складової.
Навчальні заняття організовані за семестровою системою: І семестр - з 1
вересня по 30 грудня 2015 року, ІІ семестр – з 11 січня по 27 травня 2016
року. Режим роботи закладу пятиденний, заняття проводяться в одну зміну.
Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули (осінні, зимові,
весняні). Закінчується навчальний рік проведенням підсумкового оцінювання
навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації
випускників початкової, основної і старшої школи.
Години варіативної складової розподілені на додаткові години предметів
інваріантної складової, курси за вибором з урахуванням необхідності
виконання державних навчальних програм,
профільного навчання
відповідно до побажань учнів та запитів їхніх батьків. Години варіативної
складової робочих навчальних планів використовуються у межах гранично
допустимого навчального навантаження з урахуванням рівня навчальнометодичного та кадрового забезпечення навчального закладу.
Назви навчальних предметів відповідають Типовим навчальним планам.
Індивідуальна форма навчання організована відповідно до Положення про
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Індивідуальні навчальні плани складено на основі Типових навчальних
планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Освітній рівень
учнів, які навчаються за індивідуальною формою, відповідає вимогам
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
Робочий навчальний план щороку
погоджується на засіданні
педагогічної ради (протокол № 1 від 30.08.2013; протокол № 1 від 28.08.2014,
протокол № 1 від 31.08.2015).
За результативністю введеного профілю щорічно проводяться
психологічні дослідження з метою подальшого вибору профілю та
розробляється структура профільного навчання.
Розклад уроків, шкільних гуртків, спортивних секцій складений
заступниками директора відповідно до робочого навчального плану,
навчального навантаження вчителів, із дотриманням педагогічних та
санітарно- гігієнічних вимог, можливості їдальні, майстерні, спортивного
залу, навчальних кабінетів, визначає чітку організацію навчально-виховного
процесу, зайнятість учителів та учнів. Адміністрація школи дотримується
виконання нормативних вимог щодо структури навчального року, загальної
тривалості канікул, уроків, перерв.
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При визначенні гранично допустимого навантаження учнів
враховані санітарно - гігієнічні норми та нормативна (скорочена)
тривалість уроків у 1- му класі - 35 хвилин, 2-4 класах - 40 хвилин.
Режим роботи навчального закладу, яким регламентується організація
навчально-виховної діяльності, щорічно затверджується наказом директора
школи (від 01.09.2015 № 81«Про організацію навчально-виховного процесу в
2015-2016
н.р.»)
Правила
внутрішнього
трудового
розпорядку
затверджуються рішенням загальних зборів трудового колективу та
погоджуються головою трудового колективу.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної
середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 13.04.2011 №329, від 21.08.2013 №1222.
Державна підсумкова атестація учнів у навчальному закладі
здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Результати атестації
оцінюються за 12-ти бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Результати
атестації за освітній рівень базової та повної загальної середньої освіти
заносяться до протоколу встановленого зразка. У навчально-виховному
комплексі дотримуються вимог нормативно-правових актів щодо
замовлення, оформлення та видачі документів про загальну середню освіту
державного зразка. Зміст додатків до документів про загальну середню освіту
відповідає переліку навчальних предметів, зазначених в інваріантній
складовій Типового навчального плану.
Статутом Ватутінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 передбачено порядок
зарахування учнів до навчального закладу відповідно до вимог чинного
законодавства. В школі наявні необхідні для зарахування на навчання
документи: заяви батьків, копії свідоцтв про народження, медичні довідки,
особові справи. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за
наказом директора.
Стосовно збереження учнівського контингенту слід зауважити що
середня наповнюваність класів у 2013-2014 н.р. складала 22,3 учня; у 20142015 н.р. – 24 учнів; у 2015-2016 н.р. - 25 учнів на клас. Середня
наповнюваність зростає.
Шкільна мережа
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кількість класів та учнів на 15/324
15/358
14/350
початок / кінець
15/334
15/360
навчального року
Середня наповнюваність
22,3
24
25
Учнів першого класу
2/37
2/42
1/33
Організація індивідуального 3 учні.
навчання

2 учні.

3 учні.
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Переведення учнів до наступних класів і їх випуск розглядається на засіданні
педагогічної ради та затверджуються наказом директора.
На виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646,
рішення виконавчого комітету Ватутінської міської ради від 30.04.2015 №132
«Про закріплення за загальноосвітніми закладами мікрорайонів міста» та з
метою охоплення всіх дітей шкільного віку навчанням складені списки дітей
і підлітків мікрорайону школи віком від 6 до 18 років (1997-2009 року
народження) та дітей, яким до 1 вересня 2015 року виповнюється 5 років.
Всього в мікрорайоні школи проживає 469 дітей віком від 6 до 18 років.
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Усього в мікрорайоні

437

444

469

Навчаються в школах
Навчаються в інших
навчальних закладах
Не підлягають
навчанню

356
77

384
56

417
48

1

2

2

Протягом навчального року з боку адміністрації та класних керівників
ведеться контроль за відвідуванням уроків, проводяться рейди-перевірки.
Дані фіксуються у журналі щоденного обліку відвідування, в якому
записуються прізвища тих учнів, які відсутні по хворобі, з поважної причини.
Питання відвідування учнями школи заслуховуються на нарадах при
директорові, педагогічній раді, класних та загальношкільних батьківських
зборах.
У закладі сформована система роботи щодо забезпечення повною
загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку. На учнів, які
здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах, наявні
підтверджуючі довідки. Перевірка списків дітей і підлітків шкільного віку
показала відповідність кількісного складу цих списків звіту 77-РВК.
За останні три роки всі випускники 9 - х класів продовжують навчання
для здобуття повної загальної середньої освіти:
Навчальний
рік

К-сть
Всього
випускників навчається

Продовжують навчання для здобуття повної
загальної середньої освіти
Вечірня
ПТНЗ
школа

2012-2013
2013-2014

40

40

0

26

26

0

2014-2015

42

42

0

15
8
10

Всього
не
навчаєть
ВНЗ І-ІІ рівнів
10-й клас
ся
акредитації

7
1
6

18
17
25

0
0
0
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Переведення учнів до наступних класів і їх випуск щорічно
розглядається на засіданні педагогічної ради закладу та затверджується
наказом директора.
На протязі останніх років вступ випускників 11- х класів Ватутінської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитаціі становить 68,3%, в
2015 році цей процент становить 78,9 %
Роки
2013
2014
2015
за 3 останні
роки
Відсоток

Закін
Навча
чили
ється
11 кл.

26
15
19

26
15
17

60

58

ВНЗ
І-ІІ

ВНЗ
ІІІ-ІV

4
5
2

18
8
15

11
18,3
96,6% %

41

ПТ
Пра
Курси
НЗ
цює
3
2
2

11
18,3
68,3% %

Не
прац
ює

Ви
були

Навчання
за
кордоном

1
-

2

-

-

3

1
1,6
%

2
3,3
%

-

-

3
5%

% вступу до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Шкільна документація: книга обліку руху учнів, книга обліку і видачі
свідоцтв про базову загальну середню освіту, книга обліку і видачі атестатів
про повну загальну середню освіту, книга обліку і видачі Похвальних листів і
Похвальних грамот, класні журнали, особові справи учнів відповідають
вимогам.
Нормативна база систематизована, містить необхідні закони, постанови,
розпорядження, доручення, укази, накази, листи, концепції, положення тощо
з питань організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх
навчальних закладах і є орієнтиром у плануванні роботи всіх ланок
навчального закладу. Організаційно-розпорядчі документи оформляються на
бланках навчального закладу, ділова документація відповідає вимогам.
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У навчальному закладі визначена українська мова навчання,
дотримується єдиний мовний режим. Введено універсальний профіль
навчання у старшій школі. Інтер'єр школи оформлено з використанням
державної символіки. Стендів та іншої наочності, оформлених іншою, крім
державної мови, не виявлено.
Нормативна база систематизована, містить необхідні закони, постанови,
розпорядження, доручення, укази, накази, листи, концепції, положення тощо
з питань організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх
навчальних закладах і є орієнтиром у плануванні роботи всіх ланок
навчального закладу. Організаційно-розпорядчі документи оформляються на
бланках навчального закладу, ділова документація відповідає вимогам,
наявна номенклатура справ (затверджена наказом від 30.12.2015 № 139 «Про
затвердження номенклатури справ та призначення відповідального за
ведення ділової документації у 2015-2016 н.р.»).
Ділова документація ведеться державною мовою. Всі книги поаркушно
пронумеровано, прошнуровано, підписано керівником і скріплено печаткою.
Ділові папери, які надходять до ЗНЗ чи відправляються з нього, реєструються
у журналах вихідного і вхідного листування встановленого зразка і
зберігаються у відповідних папках. Всі накази нумеруються упродовж
календарного року. Книга наказів з основної діяльності ведеться
систематично і містить всі необхідні управлінські рішення, форма наказів
відповідає вимогам. Накази вичерпні, лаконічні.
Фінансово-господарська діяльність Ватутінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
здійснюється згідно з законодавчими, нормативними, інструктивними
документами, які її регламентують. В плані роботи школи заплановано
заходи щодо фінансово-господарської діяльності, які мають конкретний
характер, визначено терміни їх виконання. Документи, що відображають
фінансово-господарську діяльність, ведуться правильно, оприбуткування та
списання матеріальних цінностей здійснюється своєчасно.
Фінансове забезпечення навчального закладу здійснюється згідно з
кошторисом видатків. Бухгалтерський облік здійснюється через
централізовану бухгалтерію відділу освіти. Щорічно для проведення
поточних ремонтів, створення належних умов для організації навчальновиховного процесу залучаються кошти батьків, спонсорів, приватних установ
та підприємств.
Рішення про використання коштів приймається
батьківським комітетом.
В повному обсязі за рахунок загального фонду забезпечуються видатки
на заробітну плату, оплату комунальних послуг , придбання продуктів
харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей із сімей, які перемістились з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції, дітей, батьки яких є
мобілізованими та учасниками антитерористичної операції в Донецькій і
Луганській областях, дітей, які харчуються за батьківські кошти.
Облік відпрацьованого робочого часу педпрацівниками
та
обслуговуючим персоналом здійснюється згідно з нормативами, ведеться
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книга обліку замінених і пропущених уроків, відсутність працівника
підтверджується документом; в класних журналах на предметних сторінках
записом учителя фіксується факт заміни уроку. Робота вчителів в
канікулярний час відмічається в журналі виходу на роботу. В журналі обліку
та табелях обліку робочого часу ведеться запис фактично відпрацьованого
часу обслуговуючого персоналу.
Розділ ІІІ. Створення умов для навчання дітей з особливими
освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів.
Аналіз соціального паспорту навчального закладу показав, що в школі
навчаються 7 дітей з інвалідністю та 14 дітей з особливими потребами, одна
дитина з затримкою психічного розвитку, яка навчається за індивідуальним
навчальним планом, розробленим на основі програми для дітей із затримкою
психічного розвитку, одна дитина розумово відстала, яка навчається за
індивідуальним навчальним планом, розробленим на основі програми для
розумово відсталих дітей, двоє дітей навчаються за індивідуальним
навчальним планом, розробленими на основі програми для загальноосвітніх
навчальних закладів. З числа даної категорії учнів залучено до гурткової
роботи – 12 осіб.
Робота навчального закладу щодо захисту прав та законних
інтересів дітей пільгових категорій здійснюється на належному рівні.
Складено картотеку на дітей, які належать до категорії «соціальнонезахищених» (діти-сироти, діти-інваліди, діти-напівсироти, діти позбавлені
батьківської опіки, діти з малозабезпечених родин) і складено соціальний
паспорт школи. Це дає змогу здійснювати соціальний супровід родин, які
його потребують, більш ефективно проводити індивідуальну роботу з учнями
школи, залучати до роботи відповідні державні установи і організації.
На даний час у навчальному закладі навчається 5 дітей-сиріт та 9 дітей,
які позбавлені батьківського піклування, 307 дітей пільгових категорій, з них:
72 дітей з багатодітних сімей; 69 дітей з неповних сімей, 7 дітей-інвалідів;
25 дітей з малозабезпечених сімей, 15 дітей-напівсиріт, 14 дітей з
особливими потребами, 2 дітей переселених зі Сходу України та 9 дітей,
батьки яких є учасниками АТО, 65 дітей мають статус постраждалих від
наслідків аварії ЧАЕС, 153 дитини перебуває на диспансерному обліку.
Відповідно до наказів ЗНЗ безкоштовно харчуються 13 дітей-сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування, 9 дітей, батьки яких призвані до
служби під час мобілізації або є учасниками АТО та 2 дітей, сім’ї яких
переїхали з Луганської та Донецької областей. На базі школи в літній період
працював пришкільний табір відпочинку «Веселий вулик», де відпочило
34 дитини пільгової категорії (2015 н.р.).
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Розділ ІV. Організація науково-методичної роботи та впровадження
педагогічних новацій
Розділ ІV. Організація науково-методичної роботи та впровадження
педагогічних новацій
Загальне вивчення та активне впровадження інноваційних освітніх
технологій в школі базується на організації науково-методичної роботи з
педагогічними кадрами. Методична робота – це цілісна система, заснована
на досягненнях науки, передовому досвіді, на конкретному аналізі
навчально-виховного процесу, яка спрямована на всебічне підвищення
кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя і вихователя, на
розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, школи
в цілому, на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення
оптимального рівня освіти, виховання і розвитку кожного школяра.
Відповідальним за організацію методичної роботи в школі є Атаманюк
Тамара Вікторівна, вчитель художньої культури першої кваліфікаційної
категорії, заступник директора з навчально-виховної роботи.
Щорічно в школі видається наказ про про підсумки організації
методичної роботи в навчальному році та організацію науковометодичної роботи з педагогічними кадрами
1. Про підсумки методичної роботи у 2011/2012 н.р. та організацію у
2012/2013 н.р. від 23.08.2012№ 294
2. Про підсумки методичної роботи у 2012/2013 н.р. та організацію у
2013/2014 н.р. від 29.08.2013 №327
3. Про підсумки методичної роботи у 2013/2014 н.р. та організацію у
2014/2015 н.р. від 30.05.2014 №56
4. Про підсумки методичної роботи у 2014/2015 н.р. та організацію у
2015/2016 н.р. від 02.06.2015 №53
Накази визначають науково – методичну проблему, над якою
працюватиме школа, структуру організації методичної роботи та основні
напрямки її діяльності.
Методична робота в школі організована відповідно до наступних
директивних документів:
Закону України «Про освіту»,
Закону України «Про загальну середню освіту»,
національну Доктрину розвитку освіти,
нормативні документи МОН України, Головного управління освіти і
науки Черкаської облдержадміністрації,
накази відділу освіти Ватутінської міської ради Черкаської області.
Методична робота зосереджена в шкільному методичному кабінеті під
керівництвом Атаманюк Т.В.
Це своєрідний - інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи
з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність
педагогічного та учнівського колективів. Слід зауважити, що шкільний
методичний кабінет ще є консультаційним центром з усіх навчальних
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дисциплін, де колеги-предметники можуть ознайомитись з матеріальною
базою, творчими надбаннями, отримати компетентну та ділову пораду,
консультацію, рекомендацію.
Кабінет наповнено відповідною документацією: папки «Методична рада»,
«Школа молодого вчителя», «Шкільні методичні об’єднання», «Робота з
обдарованими»,
«Курсова перепідготовка вчителів», «Облік методичної
роботи з педкадрами»,
«Впровадження нових Державних стандартів
освіти», «Робота Літньої школи для обдарованих та здібних учнів», ін.;
педагогічні портфоліо вчителів школи, фахові педагогічні видання, науковометодична література, ін.
Основними завданнями методичного кабінету є:
- надання допомоги вчителям у підвищенні педагогічної кваліфікації та
фахової майстерності;
- навчально-методичне консультування педагогічних і керівних
працівників
навчального закладу;
організація безперервного удосконалення фахової освіти та
кваліфікації
педагогічних, керівних кадрів;
- експертна оцінка якості та
результативності навчально-виховної роботи
педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньокваліфікаційних стандартів;
- координація змісту, форм і методів самоосвіти вчителів та колективної
роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,
щоб спрямувати їх на вирішення проблемних питань закладу школи, міста,
області;
систематична
пропаганда
досягнень педагогічної науки
та
перспективного педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій
навчання та виховання.
З 2013- 2014 навчального року Ватутінська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №6 розпочала роботу над новою методичною темою: «Урок як
цілісна інноваційно - комунікаційна система розвитку креативного
потенціалу сучасного учня». Обрана тема тісно поєднувала запити
педагогічного колективу школи в зв’язку з недавнім переходом до поурочної
системи навчання та основні педагогічні орієнтири
і настанови
методичного кабінету відділу освіти, що розпочав роботу над вивченням
нової методичної проблеми «Розвиток креативного потенціалу учасників
навчально - виховного процесу через використання інноваційних
технологій».
Вивчення нової методичної теми, було заплановане на 5 років. На
початку роботи над новою методичною темою було проведено вхідну
діагностику педагогічних працівників, вивчено теоретичні основи за новою
методичною проблемою. Розроблено перспективний план та план ліквідації
прогалин у знаннях вчителів по всім питанням. Взято за основу Положення
Нового державного стандарту 2012 року та вимоги Департаменту освіти,
щодо викладання навчальних дисциплін у 1-2,5-х та наступних класах по
впровадженню Д.Стандарту.
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Методична проблема школи: «Урок як цілісна інноваційно комунікаційна система розвитку креативного потенціалу сучасного
учня»
•
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯІ. Підготовчий (2013 – 2014 рр.);
•
ІІ. Концептуально – діагностичний (2014 – 2015 рр.);
•
ІІІ. Організаційно – практичний (2015 – 2016 рр.);
•
ІV. Практичний з елементами моніторингу (2016 - 2017 рр.);
•
V. Підсумковий (2017 – 2018 рр.).
Під час підготовчого етапу у закладі здійснено ряд заходів (2013 – 2014
рр.):
1. Ознайомлено педагогічний колектив школи з питаннями впровадження
нової методичної проблеми (І семестр 2013/2-14 н.р.);
2. Виявлено та сформульовано нову науково-методичну проблему школи
(серпень – вересень 2013р.);
3. Проведено вступну діагностику щодо готовності роботи вчителів за новою
методичною проблемою з урахуванням впровадження нових Державних
стандартів освіти (вересень 2013р.);
4. Обговорено нову методичну проблему на засіданнях методичної ради
школи та шкільних методичних об’єднаннях вчителів відповідних
предметних циклів;
5. Внесено зміни в структуру методичної роботи школи (вересень 2013р.);
6. Обговорено і затверджено педагогічною радою запропонованої
загальношкільної науково-методичної проблеми «Креативний розвиток
особистості вчителя і учня в площині особисто зорієнтованого навчання»
(серпень 2013р.);
7. Розпочато формування літературно-методичного бібліотечного фонду з
питань науково-методичної проблеми (2013/2014н.р.);
8. Розпочато оволодіння теоретичними засадами технології креативного
навчання (2013/2014 н.р.);
9. Проведено нараду вчителів з метою вивчення стану розробки вибраної
проблеми в науково-методичній літературі (січень 2014р.);
10. Підведено підсумки методичної роботи за 2013/2014 н.р. (травень
червень 2014р.);
11. Сплановано роботу методичної служби школи на наступний
навчальний рік з урахуванням ІІ етапу вивчення нової методичної проблеми
на наступний 2014/2015 н.р. (травень – серпень 2014р.).
В 2014-2015 навчальному році навчальний заклад працював над ІІ
концептуально – діагностичним етапом вивчення і впровадження науково –
методичної проблеми. Було зроблено:
1. Складено перелік рекомендованої літератури з науково – методичної
проблеми (2014 - 2015);
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2. Розглянуто на засіданнях методичних об’єднань школи досвід роботи
педагогів інших шкіл, які працюють над аналогічними проблемами за
допомогою ресурсів Інтернет – мережі (2014 - 2015);
3. Зібрано електронний довідник зі статей, що висвітлюють проблематику
розвитку креативного мислення та ІКТ.(2014-2015);
4. Проаналізовано вплив педагогічної проблеми на роботу з обдарованими
учнями за результатами проведених предметних шкільних та міських
олімпіад (жовтень – січень 2014-2015);
5. Підведено підсумки роботи за рік (червень 2015);
6. Сплановано роботу на наступний рік (червень 2015).
Під час ІІІ етапу Організаційно – практичного (2015 – 2016 рр.):
1. Створено творчу групу вчителів, що працюють над проблемою
впровадження технології креативного мислення на уроках.
2. Проведено проміжну діагностику.
3. Здійснено ґрунтовний аналіз проміжної діагностики та порівняльну
характеристику вхідної та проміжної діагностики.
4. Проведення семінарів – практикумів з обраної теми;
5. Розпочато роботу творчими групами по розробці основних положень,
рекомендацій, методів, заходів, технологій найбільш ефективних
у роботі кожного;
6. Триває робота по створенню банку інформації щодо впровадження
креативного навчання у навчально-виховний процес школи.
Методична рада має відповідну структуру роботи та науковометодичний супровід:
Склад науково-методичної ради (НМР) школи:
Голова НМР -Атаманюк Т.В. заступник директора з навчально- виховної
роботи
заступник голови НМР - Барабаш Т.С., вчитель укр.. мови та літератури
вищої категорії
секретар НМР - Дмитренко Г.О.- старший учитель, учитель світової літератури
члени НМР - Гревцова Л.Л. заступник директора з виховної роботи
- Чернобай О.П.. учитель першої категорії, вчитель англійської мови
- Олійник Т.О учитель вищої категорії, вчитель початкових класів.
- Міняйло Р.Б. учитель вищої категорії, вчитель математики
- Болотова Н.А.. учитель вищої категорії, вчитель біології
- Літіченко Т.П., учитель вищої категорії, вчитель історії
- Чередніченко Н,П,., учитель І-ї категорії, учитель початкових класів
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В школі діє чітка система шкільних методичних об’єднань за циклами :

методоб’єднання вчителів початкових класів - Олійник Т.О.

методоб’єднання вчителів філологічного циклу - Гоменюк Н.А.

методоб’єднання вчителів фізико-математичного циклу - Міняйло Р.Б.

методоб’єднання вчителів історико-природничого циклу- Літіченко Т.П.

методоб’єднання вчителів оздоровчо-естетичного циклу- Атаманюк
Т.В.

методоб’єднання вчителів іноземних мов -Мельникова С.М

методоб’єднання класних керівників 5-11класів – Гревцова Л.Л..
Усі засідання шкільних методичних об’єднань мають відповідну
структуру, чітке планування роботи на навчальний рік, проводиться
оформлення відповідної документації (ведення журналів взаємовідвідування,
протоколів засідань МО, методичних карток, ін). На них обговорювалися,
проводилися, аналізувалися:
 - аналіз роботи за рік та перспективне планування на наступний рік.
 - діяльність членів МО у підвищенні творчого, креативного потенціалу
учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;
 - результати ЗНО та навчально-виховної роботи;
 - результативність підвищення професійного рівня вчителів;
 - використання інноваційних технологій, їх ефективність;
 - впровадження нового Державного стандарту освіти;
 - стан виконання навчальних планів і програм;
 - результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;
 - аналіз стану викладання предметів;
 - стан позакласної роботи вчителів з предметів.
Відповідальні за напрямками роботи такі учителі:
- моніторингових відстежень Атаманюк Т.В.
- школи педагогічного зростання Атаманюк Т.В.
- інформаційне забезпечення ПономаренкоО.І., Іванов Ю.П.
- інформаційно-аналітична діяльність Дмитренко В.Ф.
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- психологічний супровід
Пустільнік В.І.
- соціально-педагогічний супровід Іванов Ю.П.
- індивідуальні та групові консультації (методична рада)
- методичне забезпечення виховної роботи Гревцова Л.Л.
- організація дозвілля і учнівського самоврядування Бондаренко О.М.
Систематично проводиться оформлення папки обліку методичної роботи з
педкадрами, де розміщено індивідуальні методичні картки вчителів з
відповідними записами за поточний навчальний рік.
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З УЧИТЕЛЯМИ

КОЛЕКТИВНІ
Педагогічна рада
Психологопедагогічний семінар

ГРУПОВІ
Науково-методична рада

ІНДИВІДУАЛЬНІ
Наставництво

Школа молодого вчителя

Консультативний пункт

Методичне
об'єднання
Самоосвіта
вчителів початкових класів
Методичне
об'єднання
вчителів
природничоІнструктивноісторичного,
фізико
Стажування
методична нарада
математичного,
оздоровчого – естетичного
циклів, іноземних мов
Науково-практичний
Методичне
об'єднання
Взаємовідвідування уроків
семінар
класних керівників
Узагальнення
педагогічного
Педагогічний консиліум Атестаційна комісія
досвіду
Випуск
методичного
Педагогічні читання
Атестація
бюлетеня
Міські
методичні
Круглий стіл
Курси підвищення кваліфікації
об'єднання
Педагогічна
Міські творчі групи
Конкурс “Освіта Черкащини”
конференція
Нарада при директорі

Методичний ринг

Методичний тиждень

Конкурс „ Вчитель року ”

Тренінгові заняття

Проблемні групи

Творчий звіт

Одним із видів роботи педагогічного колективу над шкільною науковометодичною проблемою є проведення педагогічних рад. Були проведені
педради:
Педрада 2012-2013
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“Діти та інформаційно- комунікаційні технології навчання. Позитивні та
негативні наслідки” Протокол від 01.11.2012 №2
- “Творчість класного керівника , шляхи звільнення від стереотипів”
Протокол від 01.11.2012 №2
- “Педагогічне спілкування , як ефективний засіб впливу на учня”
Протокол від 10.01.2013 №3
- “Застосування інформаційно- комунікаційних технологій у навчальновиховному процесі. За і проти”. Протокол від 28.03.2013 №4.
- “Роль шкільної бібіліотеки у у підвищенні творчого рівня педагогів”
Протокол від 28.03.2013 №4.
На Педагогічній раді 2013-2014 розглянуто наступні питання :
1.
«Державний стандарт освіти та шляхи його впровадження.»
Протокол від 30.08.2013 №1
2.
«Система підготовки вчителя до уроку в умовах особистісноорієнтованого навчання» Протокол від 01.11.2013 №2
3.
«Про дослідно- експериментальний проект «Відкритий світ» у 20132015 н.р.». Протокол від 01.11.2013 №2.
4.
«Способи формування ключових предметних компетентностей.»
Протокол від 09.01.2014 №3
5.
«Креативна освіта в системі вивчення предмета». Протокол від
27.03.2014 №4
6.
«Про вікові особливості розвитку обдарованих дітей». Протокол від
27.03.2014 №4
У 2014-2015 н.р.на педагогічній раді актуальними стали наступні питання:
1.
«Про розвиток критичного та креативного мислення на уроках
особистісно - орієнтованого навчання» Протокол №2 від 18.11.2014;
2.
Про роль оцінювання та контролю знань в стимулюванні навчальної
діяльності учнів та розвитку їх творчої активності. Протокол № 3 від
18.11.2014;
3.
Про творчу діяльність вчителів та учнів на уроці. Протокол № 5 від
06.05.2015.
Методична рада школи 2012-2013 н.р. розглядала на своїх засіданнях
такі питання:
Готовність учителів до педагогічної творчості. Педагогічна
майстерність і творчість вчителя.
Шляхи розвитку і шляхи реалізації творчого потенціалу вчителя в
педагогічній діяльності.
Моніторинг із застосуванням комп'ютерних технологій.Етапи
здійснення моніторингу.
Використання вчителем ІКТ та особистого сайту у педагогічній
діяльності.
Аналіз впровадження інноваційно- комунікаційних технологій у
школі.
До плану роботи Методичної ради 13-14 р було внесено наступні питання:
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Підвищення зацікавленості та розвиток креативного мислення учнів
через використання ігрових завдань та інтерактивних технологій. "Креативні
методи навчання".
2.
Методики організації та застосування ІКТ на уроках за циклами
навчання(філологічний, фізико- математичний, суспільно- гуманітарний)
3.
Урок — основна форма організації навчально-виховного процесу.
4.
Нові вимоги державного стандарту для учнів 2-х та 5 –х класів.
Методична рада школи 14-15р.:
1.
Підсумки роботи за науково-методичною проблемою «Урок як цілісна
інноваційно-комунікаційна система розвитку креативного потенціалу
сучасного учня».
2.
Методи творчого та критичного мислення в проектній технології.
3.
Роль контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності
4.
у підвищенні її результативності та розвитку творчої активності учнів
5.
Формування креативної особистості вчителя засобами організації
науково-методичної діяльності.
6.
Від проблеми в навчанні до проблемного навчання
7.
Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості в процесі
викладання предметів природничо-математичного циклу
1.

Адміністрацією школи було організовано погоджене, цільове і
системне відвідування уроків, спрямоване на глибоке вивчення змісту та
методики проведення уроків, виховних заходів. На основі колективної
думки готувався узагальнений аналіз відвіданих уроків, результатів
праці, в основі цього - синтез найбільш суттєвих позитивних і
негативних тенденцій, домінуючих у навчально-виховному процесі,
вироблення рекомендацій щодо подальшого розвитку перших і усуненню
других. Саме через проведення згаданих занять вчителі школи мають
можливість показати свою обізнаність та вироблені навички роботи по
впровадженню інноваційних методів навчання і виховання
Тому щорічно педагогами школи проводились відкриті уроки (семінарипрактикуми) на рівні школи, міста з подальшим їх детальним аналізом і
обговоренням.
Яскравим прикладом високої майстерності вчителів та результатами
роботи за новою методичною темою стали відкриті уроки з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій:
2012-2013 н.р.

Відкритий урок з української мови у 4а класі (Кононенко Л.В.);

Відкритий урок з української мови у 4б класі (Олійник Л.А..);

Відкритий урок з української мови у 3 класі (Бойко В.Ю.);

Відкритий урок з української мови у 3 класі (Олійник Т.О.);

Відкритий урок з художньої культури у 9а класі (Атаманюк Т.В.);
2013-2014 н.р.

Відкритий урок з англійської мови у 7а класі (Мельникова С.М..)
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«Ласкаво просимо до Діснейленду»;

Відкритий урок з інформатики у 5а класі (Іванов Ю.П.) « Файли та
папки»;

Відкритий урок з інформатики в 11класі (Іванов Ю.П.) « Покадрова
анімація у флеш- презентаціях»;

Відкритий урок з природознавства у 2 класі (Чередніченко Н.П.)

Відкритий урок з трудового навчання з використанням ІКТ у 2
класі(Чередніченко Н.П.)

Відкритий урок з німецької мови в 11 класі (Січкар З.О.) «Улюблений
письменник»

Відкритий урок з німецької мови в 8а класі (Січкар З.О.) «Свята в
Німеччині»

Відкритий урок з основ здоров’я в 4 класі (Олійник Т.О.). «Дорожні
знаки».

Відкритий урок з основ здоров’я 7б класі (Добровольська М.М)
«Хвороби цивілізації».
2014-2015 н.р.








Відкритий урок з читання (Олійник Т.О. 1а класі, Олійник Л.А.- 2а)
Відкритий урок з читання у 1б класі (Холошвій Л.А.)
Відкритий урок з основ здоров’я(Чередніченко Н.П.,-3кл,
Відкритий урок з основ здоров’я (Олійник Т.О.-1а,)
Відкритий урок з основ здоров’я (Холошвій Л.А.-1б),
Відкритий урок з основ здоров’я (Олійник Л.А.,2-а), ;
Відкритий урок з математики 5 кл (Кирилюк О.М.)

Приємним, слід відзначити, проведення на базі нашої школи семінарів –
практикумів 2012-2013 році:
o
Семінар – практикум з української літератури (Барабаш Т.С.);
o
Семінар з виховної роботи (Гринівецька А.Д.);
o
Семінар соціально –психологічної служби (Пустільнік В.І.)
o
Семінар – практикум вчителів біології (Болотова Н.А.)
o
Семінар шкільних бібліотекарів (Пономаренко О.І.)
o
Семінар – практикум вчителів історії (Літіченко Т.П.)
o
Семінар – практикум вчителів інформатики (Іванов Ю.П.)
2013-2014 н.р.
o
Семінар – практикум з світової літератури (Дмитренко Г.О.) 9 кл.
«Адам Міцкевич»;
o
Майстер - клас з обслуговуючої праці
(Гайдайчук Л.А.)
«Виготовлення оберегів»;
o
Семінар з виховної роботи (Дубова Л,М., Бондаренко О.М.)
«Взаємодія сім’ї, навчальних закладів та громадських організацій у вихованні
та соціалізації дітей та молоді».
o
Семінар соціально –психологічної служби (Пустільнік В.І.)
o
Семінар шкільних бібліотекарів (Пономаренко О.І.) « Модернізація та
інноваційно- комунікативний розвиток шкільної бібліотеки».
o
Семінар- практикум з математики у 11 класі «Показникова функція»(
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Міняйло Р.Б.)
2014-2015 н.р.
o
Семінар з виховної роботи (Дубова Л,М., Бондаренко О.М., Атаманюк Т.В.,
Барабаш Т.С.) «Розвиток креативного учня …».
o
Семінар соціально – психологічної служби (Пустільнік В.І.)
o
Семінар- практикум з географії (Добровольська М.М.)6 кл.по темі «Погода»

МАЙСТЕР-КЛАСИ для вчителів міста

“Використання парної та групової роботи на уроках української
мови та літератури” (грудень, 2012 року);Барабаш Т.С.

“Застосування проектної технології на уроках рідної мови”
(березень, 2013 року); Барабаш Т.С.

“Формування компетентностей учнів на уроках української мови”
(грудень, 2014 року). Барабаш Т.С.

«Намалюю писанку» Гайдайчук Л.А. 2013

«За пройдений шлях ми завдячуєм долі ,допоки плекаємо свій
оберіг» Гайдайчук Л.А. 2014.
Участь в інтернет – семінарах
2014 р.
Пономаренко О.І.- інтернет – семінар «Сучасні підходи до розвитку
читацьких інтересів школярів».
Дмитренко Г.О інтернет – семінар «Послушай ! Вспомни обо мне!».
Гайдайчук Л.А. інтернет – семінар «Використання міжпредметних
зв’язків на уроках фізики».

2015 р.Олена Михайлівна Бондаренко, педагог-організатор «Упровадження ідей педагогіки народознавства в практику роботи школи».
У конкурсі «Учитель року 2013» по номінаціям фізика, основи здоров’я,
інформатика, французька мова та музика взяв участь вчитель інформатики
першої категорії Іванов Ю.П.
У конкурсі «Учитель року 2014» взяли участь вчителі по двом номінаціям:
початкові класи, Кононенко Людмила Вікторівна;
світова література, Дмитренко Галина Олександрівна .
У конкурсі «Учитель року 2015» взяла вчитель української мови та
літератури вищої категорії Барабаш Тетяна Степанівна.
У конкурсі «Учитель року 2016»
взяла
вчитель історії та
правознавства вищої категорії Літіченко Тетяна Павлівна.
Вчителі нашої школи є членами обласних творчих груп:
o
Барабаш Т.С. - член обласної творчої групи зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови;
o
Дмитренко Г.О. - член обласної творчої групи вчителів світової
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літератури.
o
Гайдайчук Л. А. - член обласної творчої групи вчителів фізики.
o
Атаманюк Т.В. член обласної творчої групи вчителів художньої
культури.
У конкурсі серії цифрових ресурсів 2013р, що проходив в рамках
обласної виставки передових педагогічних технологій «Освіта Черкащини
2013» були представлені найкращі роботи наших вчителів:

Олійник Т.О.цифровий ресурс для початкових класів з теми «Людські
чесноти»;

Барабаш Т.С. електронний довідник з української літератури 10 клас
«Творче мислення, як один із засобів формування особистості».
Виставка ППД «Освіта Черкащини»
ПІП вчителя

Посада, категорія

Тема роботи

Навчальний
рік
2012-2013

2013-2014

Олійник
Тамара
Олексіївна

Учитель початкових
класів вищої категорії

Цифровий ресурс для початкових
класів з теми «Людські чесноти»;

Барабаш
Тетяна
Степанівна

Учитель української
мови та літератури
вищої категорії

Електронний довідник з української
літератури 10 клас «Творче мислення,
як один із засобів формування
особистості».

Болотова
Наталія
Анатоліївна

Учитель біології
вищої категорії

Дослідницький практикум з біології
6 клас

Барабаш
Тетяна
Степанівна

Учитель української
мови та літератури
вищої категорії

Контрольні роботи з української мови
та літератури для 6 класу
(за новим Державним стандартом)

Творча група
вчителів
початкових
класів

Учителі початкових
класів: Олійник Т.О.,
Олійник Л.А.,
Кононенко Л.В,, Білоус
Л.Л, Кудим Н.О.,
Чередніченко Н.П.,
Бондаренко О.М.
Учитель обслуговуючої
праці.

Навчальний посібник додаткових
матеріалів
для предмету «Я у світі» 3 клас за
новим Державним стандартом.
Робота відзначена дипломом
ЧІПОПП

Учитель англійської
мови
(учасник м/т/г вчителів
англ.мови)
Учитель англійської
мови
(учасник м/т/г вчителів
англ.мови)

Розробка циклу уроків англійської
мови 6 клас за новим Державним
стандартом.

Гайдайчук
Лариса
Анатоліївна
Мельникова
Світлана
Миколаївна
Попович
Людмила
Станіславівна

Програма та розробка навчальнометодичних занять гуртка «Народна
лялька» для середніх класів

Розробка циклу уроків англійської
мови 6 клас за новим Державним
стандартом.
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2014-2015

Атаманюк
Тамара
Вікторівна

Учитель історії (учасник
м/т/г вчителів історії)

Практичні роботи до предмету
«Всесвітня історія» 6 клас за новим
Державним стандартом

Іванов Юрій
Петрович

Учитель інформатики


цифровий ресурс з предмету
«Інформатика»
6 клас до розділу
«Мультимедіа»
відзначена

грамотою ЧОІПОПП;

2015-2016

Гайдайчук
Лариса
Анатоліївна

Учитель обслуговуючої
праці.

Програма та розробка навчальнометодичних занять гуртка «Народна
лялька» для середніх класів

Бондаренко
Олена
Михайлівна

Педагог - організатор
Учитель початкових
класів

Методичний посібник до предмету
природознавство «Птахи»

Дмитренко
Василь
Федорович

Вчитель трудового
навчання вищої категорії

Холошвій
Людмила
Анатоліївна

Учитель початкових
класів вищої категорії

Кононенко
Людмила
Вікторівна

Вчитель початкових
класів першої категорії

Цифровий ресурс до предмету
Трудове навчання
Клас 6
«Деревина і конструкційні матеріали»
Цифровий ресурс до предмету Я у
світі
3 клас
«Людина в суспільстві»
Цифровий ресурс до предмету
Природознавство
1 клас
« Моя Батьківщина – Україна».

Кращі роботи вчителів віднесені до колекції цифрових ресурсів на сайті
ЧОІПОПП
Предмет
Художня культура
Художня культура
Художня культура
Художня культура

Художня культура

Клас Назва електронного освітнього
ресурсу
11
Філософія китайського письма
Атаманюк Т.В. 2012
11
Китайські ієрогліфи —
писемність, передана богами
Атаманюк Т.В. 2012
11
Естетичний феномен
китайського живопису
Атаманюк Т.В. 2012
10
Живопис і графіка ХХ
століття
Атаманюк Т.В. 2012
10
Основні центри художніх
промислів
Атаманюк Т.В. 2012

Посилання
http://oipopp.edsp.net/node/5659
http://oipopp.edsp.net/node/5658
http://oipopp.edsp.net/node/5657
http://oipopp.edsp.net/node/6514

http://oipopp.edsp.net/node/6513
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Інформатика

6

Фізика

7

Українська
література

9

Поняття про мультимедіа.
Об'єкти мультимедіа.
Пристрої введення-виведення
Іванов Ю.П. 2015
Камера – обскура
Дмитренко В.Ф., 2011
Літературна Черкащина
Барабаш Т.С. 2009

http://oipopp.edsp.net/node/12900

http://oipopp.edsp.net/node/4683
http://oipopp.edsp.net/node/3001

4 грудня 2014 року на базі Ватутінської загальноосвітньої школи І – ІІІ
ступенів № 6 відбулися педагогічні читання на тему: «Творча спадщина
педагогічних ідей Г. Сковороди, К. Ушинського, Г. Ващенка та Софії
Русової» (учасники Атаманюк Т.В., Гревцова Л.Л,, Гоменюк Н.А.)

Доповідь і презентація Атаманюк Т.В.ЗНВР зош №6 «Співець людини,
волі й України»(педагогічні читання до 135-річчя від дня народження
українського педагога і народознавця Григорія Ващенка)

Доповідь Гоменюк Н.А. «Творець української національної системи
освіти».
Доповідь Гревцової Л.Л. «Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підґрунтя в
розбудові національної системи освіти»
у листопаді 2015 року на базі Ватутінської загальноосвітньої школи І – ІІІ
ступенів № 5 відбулися педагогічні читання на тему: «Видатні педагоги 19
століття» (учасники Атаманюк Т.В., Холошвій Л,А., Титаренко Н.П.)

Доповідь і презентація Атаманюк Т.В.ЗНВР зош №6 «Життєвий і
творчий шлях Й.Г. Песталоцці»

Доповідь вчителя початкових класів вищої категорії Холошвій
Л.А.«Трудове виховання дітей дошкільного віку, розвиток і завдання»

Доповідь вчителя математики «Досвід створення математичної освіти
учнів за науковим прикладом Й.Г. Песталоцці».
Школа в 2015 році стала учасником експерименту за інноваційним освітнім
проектом «Шкільна електронна бібліотека Ш Б І Ц - інфо».

Друк у фаховій пресі:
Барабаш Т.С.

журнал “Українська мова та література” (видавництво “Шкільний
світ”, січень 2012 р.);

журнал “Педагогічний вісник” (довідка-підтвердження, листопад, 2012
р.);

журнал “Педагогічний вісник” №1-2, 2013 р.);

журнал “Вивчаємо українську мову та літературу” (видавництво
“Основа”, довідка-підтвердження від 1.03.2012);
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журнал “Вивчаємо українську мову та літературу” (видавництво
“Основа”, довідка-підтвердження від 4.03.2012);

газета “Місто робітниче” (листопад, 2012).
Міняйло Р.Б.

Розробка теми до предмету алгебра і початки аналізу «Показникова
функція» «Основа» Харків №1(157),

Розробка теми до предмету алгебра і початки аналізу «Показникова
функція» «Основа» Харків №2(158).
Робота Школи педагогічного зростання вчителів.
В школі організовано роботу Робота Школи педагогічного зростання
вчителів.
Метою школи ШПЗВ є надання педагогам-початківцям та
малодосвідченим
вчителям
методичної
допомоги
у
розв’язанні
першочергових проблем, у подоланні труднощів, із якими зустрічається
молодий учитель, з метою підтримання їхньої творчої наснаги, бажання
плідно працювати, використовуючи у своїй роботі досягнення сучасної
психолого-педагогічної науки. Керує роботою ШПЗВ заступник директора з
навчально- виховної роботи Атаманюк Т.В.
У 2012-2013 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях з членами ШМУ:

Ведення шкільної документації з предмета.

Методика вивчення навчальних програм, пояснювальних записок;

Моніторинг навчальних досягнень учнів:теоретичні аспекти.

Єтапи здійснення моніторингу.

Види тестів.

Порядок створення тестового завдання.
У 2013-2014 н.р. вивчено наступні питання:

Методика вивчення навчальних програм, пояснювальних записок.

Календарно- тематичне планування.

Методика контролю знань, умінь і навичок учнів. Тематичний облік
знань.

Вимоги до перевірки учнівських зошитів. Виконання єдиного
орфографічного режиму.

Методика проведення контрольної роботи та її аналіз.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Дисципліна на уроці.

Форми виховної роботи.

Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми.
У 2014-2015 н.р. розглядалися питання:

Суть і функції методів навчання.

Класифікація методів навчання.

Наочні методи навчання.

Словесні методи навчання.

Практичні методи навчання.

Логічні методи навчання.
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Методи контролю знань учнів.

Ігрові методи навчання.
В 2015-2016 н.р. розлядаються питання:

Професійна компетентність педагога.

Аспекти професійної компетентності вчителів у працях науковців.

Основні показники педагогічної компетентності вчителя.

Розгляд та обговорення виховної моделі школи.

Складання психолого – педагогічної характеристики учня.

Складання психолого – педагогічної характеристики класного
колективу.

Особистісний підхід у педагогіці.

Мета і завдання особистісно орієнтованого уроку.

Особистісно орієнтовані технології.
Робота з молодими та малодосвідченими вчителями висвітлена в наказах по
школі:
1. Наказ «Про організацію роботи з молодими, новоприбулими та
малодосвідченими вчителями у 2013/2014 н.р.» від 03.09.2013 № 102
2. Наказ «Про організацію роботи з молодими, новоприбулими та
малодосвідченими вчителями у 2014/2015 н.р.» від 23.09.2014 № 107
Призначено наставниками молодих учителів:
- Болотову Н.А.- учителя біології вищої категорії (Коваль М.В.);
- Міняйло Р.Б. - учителя математики вищої категорії (Кирилюк О.М.);
- Бондаренко О.М.- педагога організатора вищої категорії (ДубоваЛ.М.)
- Кравченко М.В.- учителя фізичного виховання вищої категорії (Чупілко
С.В)
3. Наказ «Про
організацію роботи з молодими, новоприбулими та
малодосвідченими вчителями у 2015/2016 н.р.» від 10.09.2015 №85
Призначено наставником молодого учителя Черноус А.Ю., Олійник Тамару
Олексіївну, учителя початкових класів вищої категорії.
Курсова перепідготовка
Для постійного вдосконалення педагогічної майстерності вчителям школи
створено можливість підвищувати свою кваліфікаційну категорію при
Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних
працівників під час проходження фахових курсів.
Рік
Кількість вчителів
2012

5

2013

6

2014

7

2015

9
Робота з обдарованою молоддю.
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З метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального
потенціалу школи, пошуку, підтримки і стимулювання творчо обдарованих
дітей та молоді адміністрацією школи здійснюється робота з обдарованими
дітьми.
Регіональна програма «Обдаровані діти» впроваджується в нашій школі
ще з 2002 року, що була впроваджена рішенням сесії міськвиконкому
25.05.2001 № 360. Адміністрація школи тримає на контролі дане питання,
яке розглядалося на педрадах:
1. Протокол № 4 від 28. 03.2013 «Про аналіз роботи педколективу з
обдарованими учнями за 2012-2013 н.р.»
2. Протокол № 4 від 27.03. 2014 «Про аналіз роботи педколективу з
обдарованими учнями за 2013-2014 н.р. ».
3. Протокол № 4 від 27.03. 2014 «Про вікові особливості обдарованих
дітей».
4. Протокол № 5 від 06.05. 2015 «Про аналіз роботи педколективу з
обдарованими учнями за 2014-2015 н.р. ».
Щороку адміністрація школи, відповідно до основних заходів
програми, здійснює цілий ряд заходів: в річному плані є розділ по роботі з
обдарованими дітьми, є в наявності структура роботи з обдарованими
учнями, напрями та форми роботи, щороку поновлюється банк обдарованих
дітей, ведеться банк діагностичних методик виявлення обдарованих дітей
психологом школи, налагоджений зв’язок з вищим навчальним закладом
Київським національним університетом біоресурсів та Харківським
авіаційним університетом з якими підписано угоди про співпрацю та
профорієнтаційну роботу, організовано відвідування учнями школи міських
консульпунктів, розроблені та кожного року оновлюються індивідуальні
плани роботи вчителів - предметників з кожною обдарованою дитиною.
Освітня система школи має багаторічні традиції, реалізує творчі
підходи до роботи з обдарованими та здібними дітьми. Варіативна складова
робочого плану школи спрямована на організацію додаткових занять з
окремих предметів і введення додаткових курсів з інформатики, креслення.
З 2011 року на виконання рішення міської ради від 20.10.2011 № 114/VІ та з метою покращення результативності роботи з обдарованими
дітьми та підвищення ефективності роботи вчителів, батьків та учнів, в школі
створено школу
олімпійського резерву, розроблено план заходів з
обдарованими дітьми, розпочато оновлену роботу в даному напрямку. З
метою виявлення обдарованих дітей, формування творчого покоління і
підведення підсумків роботи всіх форм позакласної і позашкільної роботи з
учнями для визначення подальшої роботи з обдарованими дітьми та
підвищення результативності роботи школи олімпійського резерву
адміністрацією школи видано наступні накази по школі:
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1. «Про організацію роботи з обдарованою молоддю» від 03.09.2013 №
104
2. «Про проведення шкільних предметних олімпіад» від 05.09.2013 № 105
3. «Про проведення шкільних предметних тижнів» від 25.10.2013 №126
4. «Про підсумки та результати предметних олімпіад» від 25.03.2014 №
24
5. Про організацію роботи з обдарованою молоддю» від 24.09.2014 № 108
6. «Про проведення шкільних предметних олімпіад від 25.19.2014 №110
7. «Про проведення шкільних предметних тижнів» » від 12.11.2014 № 118
8. «Про підсумки та результати предметних олімпіад» від 20.02.2015№ 21
З метою виявлення обдарованих дітей, формування творчого
покоління і роботи всіх форм позакласної і позашкільної роботи з
учнями щороку проводяться шкільні олімпіади:
Навчальний рік
Місто

2012/2013
І місце - 9 учнів
ІІ місце – 11учнів

2013/2014
І місце - 8 учнів
ІІ місце – 6 учнів

ІІІ місце – 1 учень

ІІІ місце – 9 учень

К-ть
учасників 9
обласних олімпіад
Область
І місце - 0
ІІ місце – 0
ІІІ місце – 0

9

2014/2015
І місце - 6 учнів
ІІ місце – 0
учнів
ІІІ місце – 0
учень
5

І місце - 0
ІІ місце – 2
ІІІ місце – 1

І місце - 0
ІІ місце – 0
ІІІ місце – 2

Навчальний
рік
2012-2013

Кіль
кість

Прізвище та ініціали
учня
-

Клас

Предмет

П І П вчителя

2013-2014

3

Марян Роман
Стоколяс Юлія
Білоус Андрій

11
11
11

Фізич.культура Кравченко М.В.
Фізич.культура Кравченко М.В.
Екологія
Болотова Н.А.

2014-2015

2

Батуринська Марія
Децик Андрій

7
11

Математика
ІКТ

Титаренко Н.П.
Іванов Ю.П.

З 2013 року відновлено роботу МАН. Наукова робота МАН 2013 р. над якою
працювали учень 10-го класу Олійник Андрій та керівник - вчитель хімії
Гринівецька А.Д. по темі «Харчові добавки», зайняла в місті призове місце
на жаль не стала призовою в області .
Наукова робота МАН 2014 р, учень 11 класу Олійник Андрій зайняв 3 місце
в обласному ІІ турі захисту науково - дослідних робіт МАН (вчитель
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Літіченко Т.П.)
За результатами навчання 2014-2015 н.р.адміністрацією школи нагороджено
20 учнів похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" :
З 2013 року в період літнього відпочинку та оздоровлення дітей у школі
функціонує Літня школа для обдарованих і здібних учнів.
Накази :
1. «Про організацію літньої школи від» 27.05.2013 № 236
2. «Про організацію літньої школи від» 07.05.2014 № 40
3. «Про організацію літньої школи від» 19.05.2015 № 38
Учні перебуваючи в таборі та під час навчально-виробничої практики,
відвідували цікаві навчально-пізнавальні заняття. Учні 7 та 8 класу вперше
стали учасниками роботи мовно- лінгвістичного табору -керівники
Мельникова С.М. та Чернобай О.П. Плідно працювала вчитель математики
Титаренко Н.П. з ученицею Батуринською Марією та решта вчителів, що
працювали з учнями олімпійського резерву школи.
В рамках роботи з виявлення та розвитку обдарованих дітей в школі
пройшли цікаві предметні тижні:
− Наказ від 15.09.2014 №103; « Про проведення олімпійського тижня»
− Наказ від 24.11.2014 № 129 «Про проведення тижня фізичної культури
та захисту вітчизни»
− Наказ від 28.11.2014 № 131 «Про проведення Всеукраїнського тижня
правових знань»
− Наказ від 24.04.2015 № 32 «Про проведення тижня охорони праці»
− «Про проведення тижня психології » -Довідка.
Одним з найяскравіших етапів виявлення обдарованих та
талановитих учнів є участь в міських, обласних та всеукраїнських
конкурсах та виставках. Школярі беруть участь в таких конкурсах як
«Кенгуру», «Левеня», «Колосок», мовний конкурс ім..П.Яцика, «Диво
калинове», «Тарасовими шляхами», правових конкурсах «Подорож по алеї
правових знань», «Світ моїх прав», «Знавці права», «Крок до права» та багато
інших конкурсів з образотворчого мистецтва, трудового навчання, історії,
спортивних змагань тощо.
2013р.
I.

II.

Конкурс ім.. П. Яцика І місце по місту Косуліна Олена уч. 7а
класу,ІІІ місце учень 5 класу Лагода Іван (вч. Гревцова Л.Л.);ІІ
місце Стоколяс Іван 8 клас(вч. Гоменюк Н.А.); Довгаль Олена 3 кл3 місце (Олійник Т.О.); ІІ місце Хоман Софія 4б кл. (Олійник Л.А.);
Бровченко Анастасія 4а кл.-І місце (вч. Кононенко Л.В.)
Правовий конкурс «Світ моїх прав» диплом Каліновська Юлія 9а
клас (вч. Гоменюк Н.А.); Косуліна Олена 7а кл.участь(Гревцова
Л.Л.);
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III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Всеукраїнський конкурс «Обєднаймося ж брати мої» І місце Бойко
Антон (вч. Гоменюк Н.А.); Косуліна Олена 7а кл.участь(Гревцова
Л.Л.);
Конкурс учнівської творчості «За здоровий спосіб життя» І місце
Бойко Антон (вч. Гоменюк Н.А.)
Конкурс ім.. Т.Г. Шевченка І місце Облап Вадим (вч.Гоменюк Н.А.)
Всеукраїнський конкурс «Моя Батьківщина- Україна» вч. Барабаш
Т.С. та « З попелу забуття »- вч. Літіченко Т.П.
Всеукраїнський конкурс «До 290 річчя з Дня народження Г.
Сковороди» вч. Барабаш Т.С.
Конкурс «Пам’ятки Черкащини» - проект «Живий камінь» спільно з
лігою старшокласників (вч. Барабаш Т.С.)
Конкурс «Знавці права»(вч. Літіченко Т.П.).
Обласнй конкурс «Капелюх повний здоров’я » (Олійник Т.О.)
Конкурс читців віршів «Про що співає моя земля» І місце Хоман
Софія 4б кл. (Олійник Л.А.);Коваль Юлія 2 кл – ІІ місце (Білоус
Л.Л.)

2014р.
1. Кенгуру(математика)Титаренко Н.П.
2. Конкурс шкіл (Атаманюк Т.В.)
3. Виставка до 200 річчя Т.Г. Шевченка(Гайдайчук Л.А.)
4. Виставка до дня міста (Гайдайчук Л.А.)
5. Всеукраїнська виставка «Український сувенір». (Гайдайчук Л.А.)
6. Майстер - клас на місто з обслуговуючої праці (Гайдайчук Л.А.)
7. Конкурс «Новорічна композиція» (Гайдайчук Л.А.)
8. Інтернет – семінар «Використання міжпредметних зв’язків на уроках
фізики» (Гайдайчук Л.А.)
9. Конкурс «Левеня» з фізики (Гайдайчук Л.А.)
10. Конкурс віршів «Розкрилля душі» (Атаманюк Т.В.) вірш «Родина»
11.Конкурс віршів «Я гордий тим , що українець зроду» (ГревцоваЛ.Л.)
вірш «Патріот»
12. Конкурс «Подвигу жити у віках» ІІІ місце в обласному
етапі.(Бондаренко О.М.)- грудень 2013
13. Всеукраїнський Конкурс «Відкритий світ». Адміністрація та Іванов
Ю.П.
14.Обласний Проект «Мій ідеал громадянина патріота »презентація
(Бондаренко О.М.)
15.Обласний Проект «Пишаюся тобою, рідний краю!» (Бондаренко О.М.)
16. Проект «Біля колиски Шевченка» (Барабаш Т.С.)авторський
17.Обласний конкурс фото «Моя Черкащина» (Бондаренко О.М.)
18.Обласний конкурс «Подвигу жити у віках» ІІІ місце (Бондаренко О.М.)
19.Конкурс «Моя батьківщина - Україна» І місце (Бондаренко О.М.)
20.Міський конкурс газет з профілактики шкідливих звичок
та
запобігання насильству. Диплом. (Бондаренко О.М.)
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21.Обласний конкурс творчих есе «Образ Шевченка на карті Черкащини»
(Барабаш Т.С.)
22.Обласна серпнева конференція, доповідь Барабаш Т.С.
23. Проект Ліги старшокласників «Сліди війни в моїй родині» «Усім
смертям наперекір» (Дубова Л.М.)
24.Обласний конкурс «Світ моїх прав» (І етап) Кращий твір «Значення
права в моєму житті» (Дубова Л.М.)
25.Міський конкурс «Подорож по алеї правових знань» (Дубова Л.М.)
26.Конкурс патріотичної пісні(Бондаренко О.М.).
27.Конкурс малюнків - номінація Графіка - до 60 річниці Черкаської
області (Сасай І.В.)
2015 р
1. Інтелектуальний конкурс з математики «Кенгуру» Міняйло Р.Б.
2. Конкурс шкіл (Атаманюк Т.В.)
3. Виставка до дня міста (Гайдайчук Л.А.)
4. Всеукраїнська виставка «Український сувенір». (Гайдайчук Л.А.)
5. Конкурс «Новорічна композиція» (Гайдайчук Л.А.)
6. Конкурс «Левеня» з фізики (Гайдайчук Л.А.)
7. Конкурс віршів «Я гордий тим , що українець зроду» (Кудим Каріна )
твір:«І на тім рушникові…» - Барабаш Т. С., Бондаренко О. М.
8. Міський конкурс юних поетів „Тарасовими шляхами”(учень Облап
Вадим Валерійович) вірш«Кобзар – народу надбання і сила»(Гоменюк
Н.А.)
9. Конкурс віршів «Революція гідності» Семенов Антон Андрійович 4
клас «Мамо,скажи, а чи буде весна»; Красильник Аліна Сергіївна
«Якби мені Бог дав могутнії крила» 4 клас (вчитель Білоус Л.Л.).;
Сущева Анна Михайлівна 10 клас твір «Герої Небесної Сотні»
(Гоменюк
Н.А.)
Гнуча
Анастасія
Сергіївна
9-А
«Лист
беркуртівцю»(Барабаш Т.С.)
10. Конкурс «Лист пораненому бійцеві» - Урсолов Роман – 6 кл.(Барабаш
Т.С.);
11.Конкурс «Захистимо країну від лиха» твір « Не жартуй з вогнем!»
Урсолов Роман Володимирович (Барабаш Т.С.)
12.Обласний конкурс «Світ моїх прав» (І етап) Кращий твір «Значення
права в моєму житті» - учениця 10 кл Чала Ольга(Дубова Л.М.,
Гоменюк Н.А.);
13.Міський конкурс «Подорож по алеї правових знань» 10 кл Стоколяс І,
Чала О. (Дубова Л.М.)
14. Обласний конкурс «Знавці права» Луговський Є., Децик А. (Дубова
Л.М.)
15.Конкурс патріотичної пісні(Бондаренко О.М. Дубова Л.М.). Стародуб
Володимир «Ти солдат України» (К. Бужинська); Випускники 11
класу«Ніхто, крім нас»(ТАРТАК) 11 осіб.
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16.Акції «Повертайся живим», на уроках трудового навчання було
виготовлено блакитно-жовті сердечка-обереги, і передано воїнам в зону
АТО через волонтерів. (Гайдайчук Л.А.)
17.Конкурс на кращий ескіз значка «Відмінник Захисту Вітчизни» Сущева
А. (вчитель Сасай І.В.);
18. Конкурс колосок ( Болотова Н.А.).
РЕЗУЛЬТАТИ
участі учнів школи у спортивних змаганнях
2013-2014 навчальний рік
№

Вид спортивного заходу

Учасники

1.

Міські змагання з шашок до Дня
фізкультури і спорту
Міські змагання з перетягування канату
до Дня фізкультури і спорту
Міські змагання з бігу 60 м до Дня
фізкультури і спорту
Змагання з легкої атлетики до 60-річчя
Уманської ДЮСШ
Всеукраїнський турнір з боксу до 60річчя Уманської ДЮСШ
Міські змагання з футболу на приз
клубу «Шкіряний м’яч»

Вербівський
8б
збірна

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Міський крос «Золота осінь»

8.

Міська Спартакіада із шахів та шашок
Загальнокомандне – 1 місце

Зайняте
місце
Ігор, 1

Стоколяс Юлія, 11
кл.
Ширшов Ол-др, 10
Стоколяс Юлія, 11
Босенко Віктор, 10
Мар’ян Роман, 11
хлопці 2003 р.н
хлопці 2002 р.н.
хлопці 7-8 класи
дівчата 7-8 класи
дівчата 5-6 класи
Бурлевич Стас
Довгаль Таня
Гаврилюк Ельвіра
Кононенко Андрій
Номировська Інна
Вербівський Ігор
Ширшов Саша
Олійник Андрій
Стоколяс Юлія
Каліновська Юлія
Онуфрієнко Богдан
Косуліна Олена
Стоколяс Юлія
Коханець Влад
Вербівський Ігор
Ширшов Ол-др

2
2
1
1
2
3
1
2
2
2
1
1
3
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
3
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9.

Олімпіада з фізкультури:
 міський етап;

Мар’ян Роман, 11
Стоколяс Юлія, 11

1
1

 обласний етап.

Мар’ян Роман, 11
Стоколяс Юлія, 11
хлопці 5 кл.

2
2
1

хлопці
дівчата

2
2

Учасники

Зайняте
місце
2

10.

Міські змагання з піонерболу

11.

Міська Спартакіада з волейболу

2014-2015 навчальний рік
№

Вид спортивного заходу

1.

Міські змагання з волейболу до Дня збірна хлопців
фізкультури і спорту
Міські змагання з настільного тенісу
Батуринський
Віктор, 8б
Міський чемпіонат з футболу серед збірна школи
шкільних команд
«Веселі старти»
збірна школи
2б
Міські змагання з футболу на приз хлопці 2001 р.н
клубу «Шкіряний м’яч»
хлопці 2002 р.н.
хлопці 2003 р.н.
хлопці 2004 р.н.
дівчата 2001-02 р.н.
дівчата 2003-04 р.н.
Міська Спартакіада із шахів та шашок Косуліна Олена, 9а
Каліновська Юлія,
11
Кононенко Андрій,
8а
Спартакіада школярів з настільного 6-8 класи:
тенісу
Батуринський В.
Загальнокомандне – 1 місце
Ліхачов Семен
Лисогор Вероніка
Цвіль Таня
9-11 класи:
Загальнокомандне – 2 місце
Кулініч Тетяна
Децик Андрій
Товариська зустріч з волейболу
хлопці
(з ПТУ-2)
дівчата
Міська Спартакіада з волейболу
хлопці 8-9 класів

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
3

3
3
2
1
1
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10.
11.

Міська Спартакіада з баскетболу
Першість міста з футзалу

хлопці 10-11 класів
дівчата (збірна)
збірна хлопців
хлопці
дівчата
дівчата 5-6 класів

2
2
3
3
3
1

2015-2016 навчальний рік
№

Вид спортивного заходу

Учасники

1.

Міські змагання з перетягування канату
до Дня фізкультури і спорту
Міські змагання з футболу до Дня
фізкультури і спорту
Міські змагання з ДАРТСу до Дня
фізкультури і спорту
«Веселі старти» до Дня фізкультури і
спорту
Спортивний квест «Ватутіне – частина
України»
Міські змагання з футболу на приз
клубу «Шкіряний м’яч»
Міська Спартакіада із шахів та шашок
Загальнокомандне – 4 місце
Міська Спартакіада з тенісу
Загальнокомандне – 3 місце
Міські змагання з футзалу
Міська Спартакіада з волейболу

збірна школи

Зайняте
місце
3

збірна школи

1

Прудиус Олег, 9а

2

збірна 3-4 класів

4

збірна школи

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

хлопці 2004 р.н.
хлопці 2003 р.н.
Палієнко Денис, 10
Гнуча Настя, 10
Батуринський
Віктор, 9б
збірна школи
хлопці
дівчата
волейболу хлопці

Товариська зустріч з
(з ПТУ-2)
Обласні зональні змагання з волейболу
Міська Спартакіада з баскетболу
Міські змагання з футзалу
24.02
25.02
02.03
04.03

хлопці (9а)
збірна хлопців
хлопці 3-4 класів
дівчата 3-4 класів
дівчата 5-6 класів
хлопці 7 класу
дівчата 7 класу

3
2
2
4
1
3
1
3
2
3

Внутрішкільний контроль
Внутрішкільний контроль - головне джерело інформації для діагностики
стану освітнього процесу, основних результатів діяльності навчального
закладу. Під внутрішкільним контролем слід розуміти проведення
адміністрацією школи спостереження, обстежень, з метою контролю щодо:
o виконання законодавства в області навчання;
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виявлення випадків порушення й невиконання законодавчих та інших
нормативно-правових актів, вжиття заходів щодо їх припинення;
o аналіз причин, які лежать в основі порушень, вжиття заходів щодо їх
попередження;
o аналіз і експертна оцінка ефективності результатів діяльності
педагогічних працівників;
o вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і
негативних тенденцій в організації навчального процесу і розробка на
цій основі пропозицій по розповсюдженню передового педагогічного
досвіду і усунення негативних тенденцій;
o аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень по школі;
o надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі
контролю.
В закладі розроблені перспективні плани, графіки внутрішкільного
контролю, вчителі охоплені різноманітними видами контролю
персональним (індивідуальний); тематичним; класно-узагальнюючим
(груповий, планово-узагальнюючий, предметно-узагальнюючий);
комплексним (фронтальний).
o

Адміністрація застосовує різноманітні методи контролю над результатами
навчальної діяльності: спостереження; усне опитування; письмове
опитування;
· письмова перевірка знань (контрольна робота); бесіда, анкетування,
тестування; перевірка документації та методи контролю над діяльністю
вчителя: анкетування; тестування; соціальне опитування; моніторинг;
спостереження; вивчення документації; аналіз самоаналізу уроків; бесіда про
діяльність учнів; результати навчальної діяльності учнів.
На протязі 2012/2013 навчального року, адміністрацією школи вивчено
стан викладання таких навчальних предметів:
Наказ від 16.10.2012 № 145 «Про вивчення стану викладання
образотворчого мистецтва, музики та співів»;
Наказ від 20.11.2012 № 163 «Про вивчення стану викладання
індивідуального навчання;
Наказ від 08.02.2013 № 18 «Про вивчення стану викладання основ
здоров’я, географії та економіки»;
Наказ від 20.02.2013 №25 «Про вивчення стану викладання предметів
художньої культури та етики »;
Педрада №3 від 10.01.2013 «Про стан викладання української мови та
світової літератури»;
Педрада № 4 від 28.03.2013 «Стан викладання фізичної культури та
Захисту Вітчизни».
У
2013/2014 навчальному році, адміністрацією школи вивчено стан
викладання таких навчальних предметів:
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Наказ від 27.09.2013 № 122 «Про вивчення стану викладання іноземних
мов»;
Наказ від 08.11.2013 № 136 «Про вивчення стану викладання
індивідуального навчання;
Наказ від 17.02.2014 № 17 «Про вивчення стану викладання фізичної
культури та захисту Вітчизни.
Наказ від 24.02.2014 №18 «Про вивчення стану викладання основ
здоров’я, в 1-9 класах»; Наказ від 24.02.2014 №18 «Про вивчення стану
викладання основ здоров’я, в 1-9 класах»;
Наказ від 27.02.2014 № 19 «Про вивчення стану викладання
інформатики та предметів поглибленого і профільного навчання.
Наказ від 22.04.2014 № 37 «Про вивчення стану викладання предметів
«Я і Україна», «Природознавство» в початкових класах.
Педрада №3 від 09.01.2014 «Про стан викладання іноземної мови»;
Педрада № 4 від 27.03.2014 «Про поглиблене вивчення інформатики, як
передумову профільного навчання».
Педрада № 6 від 30.05.2014 «Про підсумки стану викладання предметів
«Я і Україна», «Природознавство» в початкових класах.
-

В 2014/2015 році, вивчено стан викладання таких навчальних предметів:
− Наказ від 18.11.2014 № 123; «Про вивчення стану викладання
індивідуального навчання»
− Наказ від 08.12.2014 № 136; «Про вивчення стану викладання історії»
− Наказ від 08.12.2014 № 136; «Про вивчення стану викладання
предметів Сходинки до інформатики та Інформатики в початкових
класах»
− Наказ від 06.04.2015 № 26; «Про вивчення стану викладання предметів
Української мови та Читання в початкових класах»
− Наказ від 06.04.2015 № 27; «Про вивчення стану викладання в
початкових класах основ здоров’я »
Педрада №3 від 16.01.2015 «Про стан викладання фізичної культури та
ЗВ»;
Педрада № 5 від 06.05.2015 «Про стан роботи шкільної бібліотеки».
Педрада № 6 від 28.05.2015 «Про підсумки стану викладання
української мови в початкових класах.
Учнівський контингент
Шкільна мережа
Кількість класів та
учнів на початок
/
кінець навчального

2013-2014
навчальний
рік
15/324
15/334

2014-2015
навчальний
рік
15/358
15/360

2015-2016
навчальний
рік
14/350
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року
високий
Кількість
учнів
12 11 10
16 1 2 7
4-а
17 - 3 6
4-б
Всього 33 1 5 13
Середня
наповнюваність
Охоплення
допрофільним і
профільним
навчанням
Організація
індивідуального
навчання

достатній
9 8 7
2 - 2
2 1 2
4 1 4
22,3

середній
6 5 4
1 1 - 2 1 3 -

початковий
3 2 1
24

%
успіш.
100
100
100
25

%
якіст.
87,5
88,2
87,8

48
32

48
40

27
37

3 учні.

2 учні.

3 учні.

ПЯН
83
72
77,5

Аналіз успішності випускників школи
2012 – 2015 н.р. (4,9,11 кл)
За наслідками складених у 2012-2013 н.р.іспитів адміністрацією школи
здійснено наступний аналіз:
4 класи
Читання Українська мова
високий достатній середній початковий
Кількість
%
%
ПЯН
учнів
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 успіш. якіст.
4-а

17

-

4

3

3

3

-

2

2

-

-

-

-

100

76,4

72

4-б

17

-

3

2

3

3

2

1

1

1

1

-

-

94

76,5

66,8

7

5

6

6

2

3

3

1

1

-

-

97

76, 5

69,4

Всього 34

Математика
Кількість
учнів

високий

достатній середній початковий

12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

%
%
ПЯН
успіш. якіст.

4-а

17

4

4

2

1

-

-

3

-

3

-

-

-

100

65

75

4-б

17

1

4

2

-

5

1

1

1

-

1

1

-

88,2

76,5

65,2

Всього 34

5

8

4

1

5

1

4

1

3

1

1

-

94,1

70,8

70,1
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Отже, найкраще було складено іспит з читання, а найважчим був іспит
з математики. Кращі показники ПЯН з усіх предметів показав 4а клас, хоча
4б клас не набагато відстав.В 4 а класі відсутні учні з початковим рівнем
знань, на противагу 4б де є 1-2 учні з математики та української мови. Слід
зауважити, що в 4а оцінки більш наближені до річних оцінок, а в 4б оцінки за
іспити значно вищі ніж річні.
9 класи:
9а
Предмет

К-ть
уч

Навчальні рівні
Вис.
Дост.
Серед

Поч..

Показники навчання
Серед.
%
ПЯН
бал
якості

Математика

20

0

4

8

8

4,5

20

33,6

Українська
мова
Англійська
мова
Біологія

20

3

8

6

2

6,9

55

53

20

2

7

5

6

6

45

46,2

20

-

5

11

4

5,2

25%

39

Географія

20

1

12

3

4

5,3

65

52

9б
Предмет

К-ть
уч

Навчальні рівні
Вис.
Дост.
Серед

Поч..

Показники навчання
Серед.
%
ПЯН
бал
якості

Математика
Українська
мова
Англійська
мова
Біологія

20
20

3
4

6
7

3
7

8
2

5,6
7

45
55

46
56,8

20

5

5

3

7

6,3

50

52

20

1

7

10

2

5,8

40

47

Географія

20

2

7

6

5

5,6

45%

47,2%

В 9 класах найкращі оцінки було отримано з української мови, а
найнижчі з математики. Кращим серед 9- х класів виявився 9б клас, в якого
з усіх предметів крім географії вищі оцінки. Досить низькі показники іспиту
з біології та математики в 9а класі викликають занепокоєння. В усіх 9 класах
оцінювання під час екзаменів є наближеними до річного оцінювання.
11 клас
11
Предмет

К-ть
уч

Навчальні рівні
Вис.
Дост.
Серед

Поч..

Показники навчання
Серед.
%
ПЯН
бал
якості

Математика
Українська
мова
Креслення

3
26

2
7

1
14

5

0

10
8,1

100%
80

88%
68,3

2

2

-

-

-

11

100%

100%

Біологія

10

2

4

2

2

6,6

60%

54,4%

Інформатика

26

13

10

3

0

9,3

88,4%

78,7

Історія України

10

3

7

-

-

8,7

100%

94%
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Укр.літер.

1

1

-

-

-

11

100

100%

Результативність одинадцятого класу, під час складання іспитів є
досить високою, особливо з тих предметів, які учні обирали за власним
бажанням, крім біології, де 2 учні показали початковий рівень. У решти
екзаменів відсутні учні з початковим рівнем навчання. Серед обов’язкових
екзаменів- це українська мова та інформатика, краще написали інформатику,
більшість становлять учні з високим рівнем, а з мови більшість – достатній
рівень
За наслідками складених іспитів у 2013-2014 н.р.адміністрацією школи
здійснено наступний аналіз:
4 клас
Читання
Навчальні рівні

Кількість учнів
4 Олійник
Т.О

34

високий

достатній

середній

початковий

13

15

6

-

с/б

%
якіст.

ПЯН

8,3

82,3

72,8

с/б

%
якіст.

ПЯН

Українська мова

Кількість учнів
4 (1)
Олійник Т.О
4 (2)
Бойко В.Ю.
Всього

Навчальні рівні
високий

достатній

середній

початковий

17

5

12

-

-

8,8

100%

74,5%

17

4

10

3

-

8

100%

67,5%

34

9

22

3

-

8,4

100%

71%

с/б

%
якіст.

ПЯН

8,3

79,4

72,4

Математика
Кількість учнів
4 Олійник
Т.О

34

Навчальні рівні
високий

достатній

середній

початковий

14

13

6

1

Отже,за результатами атестаційного оцінювання найкраще було
складено іспит з читання, а найважчим був іспит з української мови. 4 клас
показав високі показники ПЯН з усіх предметів. Лише один учень має
початковий рівень навчання з математики. Відповідність екзаменаційних
оцінок наближена до річного оцінювання.
9

Навчальні рівні

Показники навчання

38

Предмет

К-ть
уч

Вис.

Дост.

Серед

Поч..

Серед.
бал

%
якості

ПЯН

Математика
Українська
мова
Англійська
мова
Біологія

26
26

2
4

10
9

3
2

11
11

5,4
6,1

46,1
50

43,2
47

26

4

5

4

13

5,4

34,6

41,2

26

2

8

8

8

5,6

38,4

43,3

Географія

26

3

6

9

8

5,5

34,6

43,6

В 9 класах найкращі оцінки було отримано з української мови, а
найнижчі з англійської мови. Викликає занепокоєння дуже велика кількість
учнів
з початковим рівнем навчання з усіх предметів, особливо з
математики, англійської мови та української мови де кількість таких учнів
становить більшість за рівнем навчання. Проте дана тенденція властива 9- му
класу, так як
екзаменаційне оцінювання
є наближеними до річного
оцінювання.
11 клас
11
Предмет

К-ть
уч

Навчальні рівні
Вис.
Дост.
Серед

Поч..

Показники навчання
Серед.
%
ПЯН
бал
якості

Математика
Українська
мова
Англійська
мова
Біологія

1
16

4

1
9

2

1

9
8,1

100
81,2

64%
66,5

2

2

-

-

-

10

100

100

3

1

1

1

-

7

66,6

66,6

Інформатика

16

10

4

2

-

9,2

87,5

83

Історія України

6

1

3

2

-

7,5

66,6

71,3

Результативність одинадцятого класу, під час складання іспитів є
досить високою, особливо з тих предметів, які учні обирали за власним
бажанням. Лише з української мови (переказ), 1 учень показав початковий
рівень. У решти екзаменів відсутні учні з початковим рівнем навчання. Серед
обов’язкових екзаменів - це українська мова та інформатика, краще написали
інформатику, більшість становлять учні з високим рівнем, а з мови більшість
– достатній рівень
За наслідками складених іспитів у 2014-2015н.р. адміністрацією школи
здійснено наступний аналіз:
4 клас
Читання
Кількість учнів

Навчальні рівні
високий

достатній

середній

початковий

с/б

%
якіст.

ПЯН
39

26

9

12

5

0

8,5

80,7%

71%

Українська мова
Кількість
учнів
26

Навчальні рівні
високий

достатній

середній

початковий

7

13

6

0

с/б

%
якіст.

ПЯН

8

76,9%

67,2%

с/б

%
якіст.

ПЯН

7,9

65,3%

63,2%

Математика
Навчальні рівні

Кількість
учнів

високий

достатній

середній

початковий

26

7

10

8

1

Отже,за результатами атестаційного оцінювання з трьох навчальних
предметів найкраще було складено іспит з читання, а найважчим був іспит з
математики. 4 клас показав високі показники ПЯН з усіх предметів. Лише
один учень має початковий рівень навчання з математики. Перевіркою
встановлено, що екзаменаційні оцінки наближені до річного оцінювання
учнів.
9а
Предмет
Математика
Українська
мова
Інформатика
9б
Предмет
Математика
Українська
мова
Біологія

К-ть
уч

Навчальні рівні
Вис.
Дост.
Серед

Поч..

Показники навчання
Серед.
%
ПЯН
бал
якості

22
22

0
2

9
12

6
6

7
2

5,4
6,9

40
63,6

41
55,3

22

5

14

2

1

7,8

86,3

67,4

К-ть
уч

Навчальні рівні
Вис.
Дост.
Серед

Поч..

Показники навчання
Серед.
%
ПЯН
бал
якості

20
20

0
3

9
5

4
10

7
2

5
6,6

45
40

42,1
50,6

20

0

3

12

5

4,8

15

35,2

В 9 класах найкращі оцінки було отримано з української мови (ПЯН55,3- 9а), та інформатики (ПЯН-67,4 - 9а ), а найнижчий з біології ( ПЯН35,2 - 9б) Викликає занепокоєння дуже велика кількість учнів з початковим
рівнем навчання з математики в обох 9- тих класах (по 7 учнів) та біології
9б (5 учнів) . Кращі результати оцінювання мають учні 9а класу, де більшість
учнів з достатнім рівнем навченості: з української мови кількість таких
40

учнів становить 12 учнів, з математики - 9, з інформатики-14. А в 9б
більшість учнів з середнім рівнем навчання крім математики : біологія – 12,
українська мова - 10. Проте дана тенденція властива 9- тим класам, так як
екзаменаційне оцінювання є наближеним до річного оцінювання.
11 клас
11
Предмет
Математика
Українська
мова
Інформатика

К-ть
уч

Навчальні рівні
Вис.
Дост.
Серед

Поч..

Показники навчання
Серед.
%
ПЯН
бал
якості

19
19

6
2

9
4

4
12

0
1

7,8
6,2

78,9
31,5

69,4%
47,6

19

11

7

1

0

9,4

94,7

83,3

Результативність одинадцятого класу, під час складання іспитів є
наступною: висока з інформатики – предмет за вибором ( ПЯН-83,3; с/б –
9,4), достатня з математики –(ПЯН69,4%; с/б- 7,8) середня з української
мови(ДПА- ЗНО)- (ПЯН -47,6; 6,2). Лише з української мови (ЗНО), 1 учень
показав початковий рівень, хоча прохідний поріг цим учнем було пройдено.
У решти екзаменів відсутні учні з початковим рівнем навчання. Серед
обов’язкових екзаменів - це українська мова та математика, краще написали
математику, більшість становлять учні з достатнім рівнем, а з української
мови більшість – середнього рівня. Слід відзначити, що похибка між річною
оцінкою з української мови сягає в основному +1, -1 бали, лише у деяких
учнів +2,-2 бала. В решти предметів річне оцінювання є наближеним до
екзаменаційних оцінок.
Отже, за результатами ДПА в 4,9, 11 класах слід відзначити 100% явку
в усіх класах. В закладі були відсутні учні з довідками про звільнення від
екзаменів. Процедура проведення ДПА відповідала наказу та положенню
«Про Державну підсумкову атестацію» в 2014-2015 н.р.., атестаційними
комісіями порушень не виявлено. Звернень про апеляцію наслідків
оцінювання ДПА з навчальних предметів не було.
Результати моніторингового дослідження знань з інформатики учнів 11
класу
№
І
Різниця
Прізвище, ім’я та по батькові
Моніторинг
п/п
семестр
балів
1
Васильєва Юлія В'ячеславівна
10
10
0
2
Величко Марія Євгенівна
11
н
3
Кулініч Тетяна Андріївна
8
н
4
Левченко Антон Богданович
9
7
2
5
Перкін Артем Вікторович
10
7
3
6
Саєнко Богдан Володимирович
9
8
1
7
Стоколяс Вадим Юрійович
6
5
1
8
Стоколяс Іван Ігорович
10
8
2
9
Сущева Анна Михайлівна
11
11
0
41

10
11
12
13
14

Товста Катерина Юріївна
Топчій Богдан Русланович
Чала Ольга Олександрівна
Шпичак Іван Олександрович
Яровий Дмитро Андрійович
Всього:
Високий
Достатній
Середній
Низький
ПЯН
Середній бал

9
8
6
5
11
11
10
8
9
н
14
11
7
3
5
6
2
2
0
0
78,00
68,73
9,21
8,00
Підтвердили
Краще
Гірше

1
1
0
2

9,27
3
0
8

Індивідуальне навчання
В школі за сприяння психолого – педагогічної служби школи та міста
налагоджено роботу з організації навчально – виховного процесу для дітей,
які мають складності зі здоров’ям. Для них організоване навчання за
відповідними програмами, складено індивідуальні розклади. Робота
Ватутінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 щодо захисту прав та законних
інтересів дітей з особливими освітніми потребами здійснюється на
належному рівні.
В 2013/2014 н.р. на індивідуальній формі навчання навчалося __3__ учнів.
Прізвище та імя
1

Пилипенко Ольга

2

Шевченко Назар

3

Біленький Богдан

За якою
програмою
Програма
інтенсивної
педагогічної
корекції
Програма
інтенсивної
педагогічної
корекції
Програма для
розумово
відсталих дітей

Довідка

Клас

Витяг з протоколу діагностичного
засідання психолого-медикопедагогічної консультації № 24 від
07.05.2013
Витяг з протоколу діагностичного
засідання психолого-медикопедагогічної консультації № 24 від
07.05.2013
Витяг з протоколу діагностичного
засідання психолого-медикопедагогічної консультації № 24 від
07.05.2013

2

3

6

В 2014/2015 н.р. на індивідуальній формі навчання навчалося 3 учнів.
Прізвище та імя
1

Пилипенко Ольга

2

Біленький Богдан

За якою
програмою
Програма
інтенсивної
педагогічної
корекції
Програма для

Довідка

Клас

Витяг з протоколу діагностичного
засідання психолого-медикопедагогічної консультації № 26/3 від
14.05.2014
Витяг з протоколу діагностичного

3

7
42

розумово
відсталих дітей

засідання психолого-медикопедагогічної консультації № 26/12
від 14.05.2014

В 2015/2016 н.р. на індивідуальній формі навчання навчається 4 учні.
Прізвище та імя
1

Степовий Дмитро

2

Пилипенко Ольга

3

Матула Оксана

4

Біленький Богдан

За якою
програмою
Програма
загальноосвітньої
школи
Програма для
дітей із
затримкою
психічного
розвитку
Програма
загальноосвітньої
школи
Програма для
розумово
відсталих дітей

Довідка

Клас

ДовідкаЛКК Ватутінської міської
лікарні від 12.08.2015 (протокол №
45)
Витяг з протоколу діагностичного
засідання психолого-медикопедагогічної консультації № 32/2 від
08.05.2015

1

Довідка ЛКК Ватутінської міської
лікарні від 16.12.2015 (протокол №
69)
Витяг з протоколу діагностичного
засідання психолого-медикопедагогічної консультації № 32/1 від
08.05.2015

7

4

8

Нині індивідуальною формою навчання охоплено 3 учні, які за станом
здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад (з них 1 дитина з
інвалідністю )
Контроль за індивідуальним навчанням здійснюється адміністрацією школи
Кількість навчальних годин відповідає віковим вимогам учнів та
становить :
ПМПК у 1-4 класах.- 10 год. на тиждень; у 5-9 класах – 14 год. на тиждень;
у 10-11 класах – 16 годин на тиждень.
Довідка ЛКК:
поч. кл 5 год. на тиждень; осн. школа – 8 год на тиждень.
Накази по школі :
№ 96 02.09.2013 Про організацію індивідуального навчання Пилипенко О.
№ 97 02.09.2013 Про організацію індивідуального навчання Шевченка Н.
№ 98 02.09.2013 Про організацію індивідуального навчання Біленького Б.
№ 136 08.11.2013 Про вивчення стану викладання індивідуального навчання
№141 29.11.2013 Про підсумки вивчення стану викладання індивідуального
навчання
№ 73 01.09.2014 Про організацію індивідуального навчання Пилипенко О.
№ 74 01.09.2014 Про організацію індивідуального навчання Біленького Б.
№123 18.11.2014 Про вивчення стану викладання індивідуального навчання
№130 28.11.2014 Про підсумки вивчення стану викладання індивідуального
навчання
№ 60 01.09.2015 Про організацію індивідуального навчання Степовому Д
№ 61 01.09.2015 Про організацію індивідуального навчання Пилипенко О.
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№ 62
№125
№131

01.09.2015 Про організацію індивідуального навчання Біленькому Б.
23.11.2015 Про підсумки вивчення стану викладання індивідуального
навчання
25.12.2015 Про організацію індивідуального навчання Матулі О.

Педагогічні ради:
протокол № 1 від 30.08.2013 «Про організацію індивідуального навчання»
протокол № 1 від 28.08.2014 «Про організацію індивідуального навчання
учнів»
протокол № 8 від 31.08.2015 «Про організацію індивідуального навчання
учнів»
протокол № 10 від 21.12.2015 «Про організацію індивідуального навчання
Матули О.»
Екстернатне навчання
В школі створено умови для здобуття учнями повної середньої освіти у
старших класах шляхом екстернатного навчання. За наказом таким учням
складають графіки консультацій за розкладом та здійснюють контролюючі
заходи з перевірки знань старшокласників, проводять контрольні роботи,
заліки.
Навчальний рік

Кількість
учнів

Прізвище та ініціали учня

Клас

2012-2013

-

2013-2014

1

Гревцова Світлана Василівна

11

2014-2015

1

Лозова Любов Євгеніївна

10

2015-2016

1

Сивоконь Владислав
Вадимович

11

Атестація педагогічних працівників проводиться у відповідності з
вимогами Типового положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.12.2010 №1255/18550, із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 від 20.12.2011 та
змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від
08.08.2013 № 1135.
Наявні інструктивно – нормативні матеріали. Видаються управлінські
накази відповідно до визначених Типовим положенням про атестацію
педагогічних працівників.
Ведуться протоколи атестаційної комісії. Протоколи підписані головою
атестаційної комісії і секретарем та всіма членами атестаційної комісії
відповідно до п.3.11 Типового положення про атестацію педагогічних
44

працівників. Наявні подані керівником навчального закладу списки на
атестацію педагогічних працівників.
Списки педагогів, які атестуються у навчальному році, графік роботи
атестаційної комісії, затверджені атестаційною комісією.
Велике значення у діяльності з педагогічними кадрами відіграє робота
щодо соціального захисту, морального та матеріального заохочення
працівників. У закладі вживаються заходи щодо соціального захисту та
морального заохочення працівників.
Адміністрація приділяє увагу моральному заохоченню працівників:
Грамотами відділу освіти нагороджено 15 працівників, Подякою – 1,
Грамотами ЧОІПОПП - 4, Дипломом ЧОІПОПП -4.
Державна підсумкова атестація учнів у навчальному закладі
здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Результати атестації
оцінюються за 12-ти бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Результати
атестації за освітній рівень базової та повної загальної середньої освіти
заносяться до протоколу встановленого зразка. У навчальному закладі
дотримуються вимог нормативно-правових актів щодо замовлення,
оформлення та видачі документів про загальну середню освіту державного
зразка. Зміст додатків до документів про загальну середню освіту відповідає
переліку навчальних предметів, зазначених в інваріантній складовій
Типового навчального плану. У додатку до атестата, свідоцтва забезпечено
розрахунок середнього балу за 12- ти бальною системою оцінювання.
Щорічно випускники школи, які вступають до вищих навчальних
закладів беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Укр.мова

Історія України

Математика

Біологія

62,5
12,5
25

6,67
20
16,7
20
20
6,67

33,3
33,3
33,3

25
33,3
16,7
16,7

20
40
30

1,67
16,7
25

10
8,33

25

46,15

25
25
25

41

8,33

68

45,5

54,5

40

57,69

36,4

68,2

93,33

96,15
24
22
24
8
4
12

6,7
7,14 13,3
35,7 53,3
14,29 13,3
28,6 6,7
14,3
6,7

26,67

5,3
42,1
26,3
21
5,3

46,15

100-123 4,6
124-135 9,1
136-150 27,3
150-161 31,8
162-172 13,6
173-183 13,6
183-190
190-195
Сред.знач

86,4

% відно
шення

100

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20
22 22
26
15
22
22
26
15
22
22
26
15
22 22 26
1
Всього 22 19
25
14
15
8
15
6
12
10
12
4
15
9
12

11,1

20
20 55,6 33,3 16
26,7 22,2 33,3 33
13,3
16,7 16
6,7 11,1 8,3 16
13,3
8,3 16

8,3
93,96

50,56

43,21

48,8
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Так, у 2013 році тестування проходили:
- З української мови – 25 (96,2% від загальної кількості) випускників
закладу)
- З історії України 15 (57,7% від загальної кількості) випускників
закладу)
- З математики
12 (46,2% від загальної кількості) випускників
закладу)
- З біології
12 (46,2% від загальної кількості) випускників
закладу)
У 2014 році тестування проходили:
- З української мови – 14 (68,2% від загальної кількості) випускників
закладу)
- З історії України 6 (40% від загальної кількості) випускників закладу)
- З математики
4 (26,7% від загальної кількості) випускників закладу)
- З біології
6 (40% від загальної кількості) випускників закладу)
За період 2011-2014 навачального року кількість випускників школи, які взяли
участь у зовнішньому незалежному оцінюванні по предметах визначила
найперспективніші напрямки вивчення основ наук.
Так з української мови взяли участь – 93,96 % випускників;
- з історії України взяли участь – 50,56 % випускників;
- з математики взяли участь – 43,21 % випускників;
- з біології взяли участь – 48,8 % випускників;
Результативність зовнішнього незалежного оцінювання по предметах
показала рівень навченості учнів школи в таких межах:

100-123
124-135
136-150
150-161
162-172
173-183
183-190

Українська
мова %
2,5
20,6
27,8
22,8
13,9
13,6%
в 2011
12%
в 2013

Історія України Математика
Біологія %
%
%
3,3
8,3
2,8
8,3
11,3
5,0
41,5
22,9
31,4
19,8
20,0
28,9
16,3
16,7
11,7
20%
16,7%
10,7
в 2013
в 2011
6,7%
8,3%
9,6
в 2013
в 2013

У 2015 році у відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному
році» державна підсумкова атестація з української мови проходила у формі
ЗНО, тому всі випускники (19 учнів) школи взяли участь у ЗНО з української
мови та літератури.
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Результати наступні: середній бал за результатами ДПА – 6,16 бали (за
результатами річного оцінювання – 6,58 бали). Порівнявши результати ДПА
та річного оцінювання, можна зробити висновок, що оцінки у школі не були
завищеними. Кількість учнів, що показали високий рівень зросла, та зросла
кількість учнів, що показали середній рівень.
по школі
ЗНО
2 бали –
1
3 бали –
1
4 бали –
2
2
5 балів – 1
5
6 балів – 3
5
7 балів – 8
2
8 балів – 2
1
9 балів – 1
1
10 балів – 1
1
11 балів – 1
с.бал
6,58
6,16 Пян –
54,5
47,6
1 учень підвищив результат річного оцінювання (високий рівень), 6
учнів з достатнього рівня перейшли на середній рівень, 1 учень отримав
знання на низькому рівні. Слід зазначити, що при підготовці учнів до
державної підсумкової атестації, яка проходить у формі ЗНО, потрібно
ознайомлювати їх з програми зовнішнього незалежного оцінювання і що
важливо об’єктивно оцінювання знання, вміння та навички учнів.
Порівняння результатів за рівнями навчальних досягнень
Заклад

ЗОШ № 6
ЗОШ № 6
ЗОШ № 6
ЗОШ № 6

Результати річного оцінювання
Результати ДПА
Кількість учнів
% від кількості учнів Кількість учнів % від кількості учнів
11 класу
11 класу в школі
11 класу
11 класу в школі
Високий рівень
1
5,3
2
10,5
Достатній рівень
11
58
4
21
Середній рівень
6
31,6
12
63,2
Початковий рівень
1
5,3
1
5,3

Показник якості навчання за результатами ДПА становить 47,6 %, за
результатами річного оцінювання – 54,5 %.
Також слід зазначити, що результати участі у ЗНО розглядаються
систематично на педагогічній раді та в звітах директора школи.
Питання організації та проведення, аналіз наслідків ЗНО розглядалися
на нарадах при директору та заступниках директора з НВР та заплановано
розгляд питання результативності ЗНО учнів школи за останні три роки на
засіданні педагогічної ради в грудні-січні 2015-2016 року.
Щороку вчителі школи в кінці семестру та в кінці навчального року
проводять моніторингові дослідження рівня навченості учнів в базі даних
«Успішність»
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Показник якості навченості по предметно за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015
н.рр.:
Українська мова
№
ПІП вчителя
2012-2013 2013-2014 2014-2015
Середнє
значення
1
Гревцова Л.Л.
54,9
39,6
41,2
2
Барабаш Т.С.
55,8
50,2
53,8
3
Гоменюк Н.А.
40,2
49,4
44,2
60
50
40

Гревцова Л.Л.

30

Барабаш Т.С.

20

Гоменюк Н.А.

10
0
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Українська література
№
ПІП вчителя
2012-2013
1
2
3

Гревцова Л.Л.
Барабаш Т.С.
Гоменюк Н.А.

Середнє значення

2013-2014

2014-2015

45,4
60,6
49,2

47,5
53,9
52,5

55,7
61,8
45,2

Середнє
значення
49,53
58,77
48,97

70
60
50
40

Гревцова Л.Л.

30

Барабаш Т.С.

20

Гоменюк Н.А.

10
0
2012-2013

Алгебра
№
ПІП вчителя
1

2013-2014

2014-2015

Середнє значення

2012-2013

2013-2014

2014-2015

46,9

50,7

48

Титаренко Н.П.
51
50
49
48
47
46
45

Середнє
значення
48,5

Титаренко Н.П.

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Середнє
значення

Геометрія
48

№

ПІП вчителя

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

Титаренко Н.П.

49,8

50,8

49,7

Середнє
значення
50,1

51
50,5
50

Титаренко Н.П.

49,5
49
2012-2013

2013-2014

Історія України
№
ПІП вчителя
1

2014-2015

Середнє значення

2012-2013

2013-2014

2014-2015

53,5

48,7

49,2

Літіченко Т.П.

Середнє
значення
50,5

54
52
50

Літіченко Т.П.

48
46
2012-2013

2013-2014

Всесвітня історія
№
ПІП вчителя
1

2014-2015

Середнє значення

2012-2013

2013-2014

2014-2015

52,4

47,8

48,6

Літіченко Т.П.
53
52
51
50
49
48
47
46
45

Літіченко Т.П.

2012-2013

2013-2014

Зарубіжна література
№
ПІП вчителя
1

Середнє
значення
49,6

Дмитренко Г.О.

2014-2015

Середнє значення

2012-2013

2013-2014

2014-2015

42,8

44,3

59,9

Середнє
значення
49

49

70
59,9

60
50

49

44,3

42,8

2012-2013

40

2013-2014

30

2014-2015
Середнє значення

20
10
0
Дмитренко Г.О.

Англійська мова
№
ПІП вчителя
1
2

2012-2013

2013-2014

2014-2015

48,3

43
50,9

52,2
51,3

Мельникова С.М.
Чернобай О.П.

Середнє
значення
47,8
51,1

60
50
40
30

Мельникова С.М.

20

Чернобай О.П.

10
0
2012-2013

Німецька мова
№
ПІП вчителя
1

2013-2014

2014-2015

Середнє значення

2012-2013

2013-2014

2014-2015

59,3

52,2

51,9

Січкар З.О.

Середнє
значення
54,5

60
58
56
54

Січкар З.О.

52
50
48
2012-2013

Біологія
№
ПІП
вчителя
1
Лопатіна
Н.А.

2013-2014

2014-2015

Середнє значення

2012-2013

2013-2014

2014-2015

44,4

42,5

42,8

Середнє
значення
43,2

50

45
44,5

44,4

44
2012-2013
43,5

43,2

2013-2014
2014-2015

42,8

43
42,5

42,5

Середнє значення

42
41,5
Лопатіна Н.А.

Географія
№
ПІП вчителя

2012-2013

2013-2014

2014-2015

57,9

54,5

49.7

Добровольська
М.М

1

60
58

Середнє
значення
54

57,9

56

54,5

54

54

2012-2013
2013-2014

52

2014-2015

49,7

50

Середнє значення

48
46
44
Добровольська М.М

Основи Здоров’я
№
ПІП вчителя
1

Добровольська М.М.
71
70

69,3

2012-2013

2013-2014

64,1

69,3

Середнє
значення
67,8

69,9

69

67,8

68

2012-2013

67

2013-2014

66
65

20142015
69,9

2014-2015
64,1

Середнє значення

64
63
62
61
Добровольська М.М.

Економіка

51

№

ПІП вчителя

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

Добровольська
М.М.

61

62,3

63

Середнє
значення
62,1

63,5
63

63
62,3

62,5

62,1

62

2012-2013
2013-2014
2014-2015

61,5
61

61

Середнє значення

60,5
60
Добровольська М.М.

Інформатика
№
ПІП вчителя
1

Іванов Ю.П.

80
78
76

2012-2013

2013-2014

2014-2015

76,0

67,8

78,0

78
76
73,9

74

2012-2013

72
70
68

Середнє
значення
73,9

2013-2014
2014-2015

67,8

Середнє значення

66
64
62
Іванов Ю.П.

Фізика
№
ПІП вчителя
1

Гайдайчук Л.А.

2012-2013

2013-2014

2014-2015

52,2

52,5

52,7

Середнє
значення
52,4

52

52,8

52,7

52,7
52,6

52,5

52,5

52,4

52,4

2012-2013
2013-2014

52,3

2014-2015

52,2

52,2

Середнє значення

52,1
52
51,9
Гайдайчук Л.А.

Хімія
№
ПІП вчителя
1

20122013
40,9

20132014
42,8

20142015
50,8

Середнє
значення
44,8

60
50,8
50

44,8

42,8

40,9
40

2012-2013
2013-2014

30

2014-2015
Середнє значення

20
10
0
Гринівецька А.Д.

Креслення
№
ПІП вчителя
1

Дмитренко В.Ф

2012-2013

2013-2014

2014-2015

74,9

68,6

66,1

Середнє
значення
69,9

53

76
74
72
70
68
66
64
62
60

Дмитренко В.Ф.

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Середнє значення

Трудове навчання
№

ПІП вчителя

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1

Дмитренко В.Ф.

64,7

66,1

68,2

69

Середнє
значення
66,3

68,2

68
67

66,3

66,1

66
65

2012-2013
2013-2014

64,7

2014-2015
Середнє значення

64
63
62
Дмитренко В.Ф .

Фізкультура
№

ПІП вчителя

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Середнє
значення

1

Кравченко М.В.

47,5

42,3

54,6

48,1

60
50

54,6
48,1

47,5
42,3

40

2012-2013
2013-2014

30

2014-2015
Середнє значення

20
10
0
Кравченко М.В.

54

Розділ V. Кадрова робота
Директор Ватутінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 проводить відповідну
роботу щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами, їх
добору та розстановки.
У 2015 – 2016 н.р. навчально – виховний процес у закладі забезпечують
46 працівників, з них 38 педагогічних працівники та 18 осіб обслуговуючого
персоналу.
Плинність кадрів у закладі за останні 3 роки становить:
2012-2013
2013-2014
2014-2015
1
2
4
Не всі вчителі викладають предмети за фахом: Гайдайчук Л.А. вчитель
фізики та обслуговуючої праці, викладає предмет «Образотворчк мистецтво»
маючи спеціальність за дипломом «вчитель фізики та обслуговуючої праці».
Не мають повного педагогічного навантаження - 6 учителів. Середнє
тижневе навантаження учителів початкових класів становить 18 годин; 5-11
класів – 16 годин. На 1 вчителя приходиться 13 учнів.
Аналіз якісного складу педагогічних працівників показав, що
кваліфікаційний рівень учителів стабільний.
2013-2014

2014-2015

2015-2016

К-ть вчителів

30

32

28

Звання Сташий вчитель

2

3

3

Вища категорія

9

11

11

Перша категорія

12

11

12

Друга категорія

3

3

3

Спеціаліст

6

7

2

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
має 11
(39,3%) учителів, «спеціаліст першої категорії» - 12 (48,9) , «спеціаліст
другої категорії» - 3 (10,7%), «спеціаліст» - 2 (7,1%).
2013-2014 2014-2015 2015-2016
До 30 років
5
4
4
8
6
6
31-40 років
41-50 років
12
14
13
51-55 років
2
3
Понад 55 років
6
6
6
44,2
43,13
44,1
Середній вік
55

У закладі працює педагогічний колектив середнього віку. 4 вчителі
віком до 30 років, 6 – 31- 40, 13 – 41 - 50, 3 - 51-54, 6 – понад 55 років. Аналіз
стану управління роботою з кадрами свідчить, що у Ватутінській ЗОШ І –
ІІІ ступенів № 6 здійснюються певні заходи щодо організації кадрової
роботи.
Зокрема, питання роботи з педагогічними кадрами представлені у
перспективному та річних планах навчального закладу.
Педагогічні
працівники щорічно, згідно з графіком проходять курсову перепідготовку та
атестацію. У закладі проводиться відповідна робота з молодими
спеціалістами.
У закладі наявні законодавчо – нормативні акти з питань атестації та
кадрової роботи. Посадові інструкції розроблені відповідно до тарифнокваліфікаційних характеристик для кожної посади, видані працівникам.
Графіки роботи адміністративного та обслуговуючого персоналу
затверджені керівником закладу, погоджені головою профспілкового
комітету. Порушень нормативів при складанні графіків у навчальному
закладі, які перевірялися, не виявлено. Складені графіки роботи
адміністрації, обслуговуючого персоналу, вихователів, інших працівників
(сумісників) з відпрацюванням робочого часу, врахуванням перерви на обід.
У школі наявні правила внутрішкільного трудового розпорядку, які
затверджені зборами трудового колективу. Працівники ознайомлені з
правилами внутрішкільного трудового розпорядку під підпис.
Кадрова
документація відповідає чинному законодавству та
нормативним актам. Трудові книжки зберігаються відповідно до вимог
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 № 110.
Ведеться книга обліку та руху трудових книжок працівників навчального
закладу за формою П-10, затвердженої наказом Мінстату України від
27.10.1995 № 277, яка прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою.
За зберігання та заповнення трудових книжок відповідає директор
школи. Всього в закладі ведеться та зберігається 47 трудових книжок, з них
19 книжок обслуговуючого персоналу. Трудова книжка директора
зберігається у відділі освіти Ватутінської міської ради. У трудових книжках
наявні записи про зміну прізвища, присвоєння кваліфікаційних категорій.
Всі працівники ознайомлені із записами в трудових книжках під підпис.
Відповідно п. 2.2 Інструкції до трудової книжки систематично заносяться
відомості про нагородження і заохочення.
У школі заведено особові картки форми П-2 на всіх працівників, у них
ведеться облік відпусток, зроблені відмітки про призначення та переведення
працівників. Наявні заяви – згоди на обробку персональних даних. Аналіз
роботи з кадрами постійно простежується у наказах та нарадах при
директорові.
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Відповідно до п. 4.7, 4.8 Інструкції з ведення ділової документації у
закладі накази з кадрових питань друкуються, а в кінці календарного року
зшиваються, нумеруються та скріплюються печаткою. Працівники
навчального закладу ознайомлюються з кадровими наказами під підпис.
Розділ
VІ.
Наявність
бібліотеки
та/або
використання
інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному
процесі
Бібліотека – це світ відкриттів, світ творчості, де формується читачтворець. Сучасну школу неможливо уявити без інформаційного простору, який
створюється за допомогою бібліотечного комплексу. Бібліотека стала центром,
де забезпечується доступ до різноманітної інформації. Бібліотекар школи надає
методичну, практичну, індивідуально та професійну допомогу учням, вчителям,
батькам у підборі навчального матеріалу. Визначну роль у цьому процесі
відіграє книга. Робота шкільної бібліотеки спрямована на забезпечення
реалізації таких принципів функціонування, як пріоритет читацьких інтересів,
їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки; формування
у дітей стійкої потреби в книзі; підвищення бібліотечної культури школярів
засобами системи бібліотечних уроків, застосування різних форм і методів
індивідуальної та масової роботи з читачами; збереження, зміцнення та
розширення книжкового фонду; сприяння самоосвіті учнів і педагогів,
забезпечення літературою їх соціальних і культурних потреб.
У своїй роботі бібліотека керується нормативними документами, зокрема
Законами України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту» та
рядом інших. Вона намагається максимально, при збереженні своїх
специфічних функцій, підпорядковувати свою діяльність навчально-виховному
процесу школи.
Шкільна бібліотека має 2 приміщення : абонемент з 10 посадовими
місцями і книгосховище для збереження підручників. На абонементі
розміщений основний фонд бібліотеки : художня, довідкова та науковопопулярна література,в відкритому доступі знахо-диться комп’ютер з виходом
в інтернет. Фонд підручників, який зберігається у книгосховищі окремо від
книжкового фонду розташований по класах. Ведеться робота по формуванню
бібліотечного фонду, інформаційна та довідково-бібліографічна робота,
співпраця з активом бібліотеки, вчителями. З метою збереження книжкового
фонду тричі на протязі навчального року
проводиться інвентаризація
навчальної літератури . Бібліотека співпрацює з класними керівниками щодо
збереження підручників учнями школи. В класах проводяться рейди-перевірки
стану книг. Результати висвітлюються в інформаційному бюлетені та виступах
на шкільних лінійках . У шкільних куточках відведено місце і ведеться рубрика
«Куточок читача», де поміщено пам’ятки по збереженню книг, поради юним
читачам. Ведеться постійний контроль за створенням умов для збереження
книги та підручників, систематичний аналіз стану забезпечення учнів
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шкільними підручниками. Основною проблемою залишається нестача
програмових художніх творів та підручників. З метою повного забезпечення
учнів навчальною літературою велася співпраця з школами міста по обміну
надлишків підручників.
Книжковий фонд.
Основні показники

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Кількість книг

537

601

617

Художня література

125

55

166

Підручників

412

546

451

Підручники
класів

для

1-4

385

-

165

Підручники
класів

для

5-9

2

546

286

25

-

-

1486

1748

1685

Підручники для 10-11
класів
Всього

Якісний склад фонду.
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Облікова документація шкільної бібліотеки:
1. Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду.
2. Книга сумарного обліку підручників.
3. Книга сумарного обліку електронних носіїв.
4. Інвентарна книга основного бібліотечного фонду.
5. Інвентарна книга підручників.
6. Інвентарна книга електронних носіїв.
7. Щоденник роботи бібліотеки.
8. Журнал обліку виданих підручників і навчальних посібників.
9. Журнал обліку видань прийнятих від читачів в замін загублених.
10.Журнал обліку та реєстрації подарункової літератури .
11.Журнал обліку довідково - бібліографічної роботи.
Показники роботи бібліотеки.
Основні показники

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Всього користувачів

367

381

357

Всього

331

359

347

Кількість відвідувань

2620

2378

-

Книговидача

6650

6627

-

користувачів

учнів

Бібліотека сприяє інформаційному забезпеченню навчально-виховного
процесу, самоосвіті педагогів та учнів, проведенню дозвілля, науковометодичному та пізнавальному пошуку читачів. Багатогранна робота ведеться з
популяризації книжкового фонду, вихованню бережливого становлення до
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книги, до шкільного підручника. Колектив школи щорічно бере участь в огляді
– конкурсі „Живи, книго!” Дирекція, вчителі, бібліотекарі глибоко продумують,
розробляють заходи до проведення огляду – конкурсу. З метою якісного і
довготривалого збереження підручників бібліотекарем була розроблена
„Пам’ятка читача”, яку одержує кожен читач бібліотеки. З початкових класів
бібліотекар приділяє велику увагу вихованню культури читання учнів-читачів.
Різноманітна діяльність педколективу і бібліотекаря була спрямована на
виховання в учнів бережливого ставлення до підручника і книги взагалі. В
наслідку цієї діяльності все більше учнів прилучається до літератури, вчаться
берегти книгу, поважати працю тих, хто її створює. Так в початкових класах
були проведені бібліотечні уроки «Шлях книги до магазину», «Із лісу на
книжну полицю», «Як книга прийшла до людей», проводяться бесіди біля
книжкових поличок «Як правильно вибрати книгу», «Книжкові анотації
помічники в виборі книги».
Другий рік у жовтні проводиться «Місячник шкільної бібліотеки». В цей
період проводяться читацькі вікторини « А чи знаєм ми казки», «Казковий
єралаш»,хвилинки -цікавинки « Великі й маленькі, а вчать багатенько», усні
журнали « Сучасні письменники дітям», бібліотечні перерви «Що?Де ?Коли?»,
конкурс читців «Україна на вістрі слова», бібліотечний урок «Козацькі
клейноди».
Традиційним масовим заходом стало свято «Посвята в читачі» це
театралізоване дійство заохочує юних читачів до читання , прививає їм любов
до книги. Співпрацюючи з вчителями предметниками бібліотекар заохочує
учнів до розширеного вивчення предмету , до самоосвіти . Проводяться
презентації книг, краєзнавчої літератури та нових надходжень. Проведено
літературно-краєзнавчу презентацію « Черкащина – серцю любий край» для
учнів 9-го класу, «Книга тижня».
Традиційно в квітні проводиться «Тиждень дитячої та юнацької книги». В
цей період проводяться літературні вечори, конкурси, літературні ігри,
презентації : урок – гра «Казковий калейдоскоп», літературний вечір «Бал
казок», « Подорожують по світу казки», «Чарівний світ казок Г.К. Андерсена».
Кожен рік проводиться акція «Подаруй книгу шкільній бібліотеці», завдяки цій
акції фонд бібліотеки поповнюється художньою та довідково - пізнавальною
літературою .
Основні показники

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Подарована література

80

35

29

Художня література

55

33

19

Довідково – пізнавальна

25

2

10

літ.
60

Поповнення фонду художньою літературою.
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Навчити школярів любити книжку – завдання бібліотекарів і педагогів
школи. Тому велика увага приділяється виробленню навичок користування
бібліографічною інформацією, вихованню культури читання. Так бібліотекар
випускає рекомендаційні списки літератури , рекомендаційні покажчики
приурочені до пам’ятних дат та тематичних тижнів. За період роботи бібліотеки
було випущено та проведено презентацію 13
покажчиків літератури:
«Черкащина – серцю любий край», «Сучасні письменники дітям», «Василь
Симоненко – бунтар ний син Черкаської землі», « В. Рутківський – характерник
літературного степу», «Небесна сотня в пам’яті народній», «І.Н. Степаненко –
крилатий витязь полум’яного неба», «Холодноярівська республіка – сторінки
історії рідного краю», «Учитеся, брати мої, думайте, читайте», «Безсмертні
сторінки козацької слави», «А. Кокотюха та його «Таємниці…», «Книги
ювіляри запрошують на гостину», « Чарівниця зі Швеції А.Ліндгрен» , а
рекомендаційний покажчик «Улюблені книги мам і тат» було створено разом з
юними читачами , які провели опитування своїх батьків і по кількості голосів
були вибрані книги , які і ввійшли в покажчик».
Сьогодні нашу школу неможливо уявити без сучасного інформаційного
простору, який створюється за допомогою бібліотечного комплексу.
Бібліотекар навчає читачів користуватися джерелами інформації, орієнтуватися
у підборі літератури з певної теми. В умовах відродження національної
культури вся робота проводиться в пошуках нових форм і методів по
забезпеченню інформаційних потреб учнів. Бібліотекарі школи являються
також і бібліографами, які систематично надають бібліографічні довідки,
тематику яких визначають події в житті країни, знаменні дати, а також теми
домашнього завдання з шкільних предметів. Тож резерви шкільної бібліотеки у
справах інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових,
ефективних технологій, робота над вдосконаленням підбору фонду бібліотеки,
тісний зв’язок з батьківським комітетом, педколективом сприяють
утвердженню бібліотеки як інформаційного і освітнього центру. Так на сайті
школи є сторінка «Шкільна бібліотека», яка має такі підрозділи:
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«Бібліотека запрошує».
«Твої обов’язки й права читач».
«Віртуальні виставки».
«Бібліотечні заходи».
«Інтернет сайти на допомогу навчальному процесу і не тільки».
«Видання бібліотеки».
В умовах оновлення суспільства, відродження національної культури вся
робота проводиться в пошуках нових форм і методів роботи. З метою залучення
дітей до читання, та розширення можливостей використання книги шкільна
бібліотека підтримує тісний зв’язок із бібліотеками міста. Бібліотекарі
проводять масові заходи по улюблених творах українських поетів, знайомлять з
місцевими поетами та письменниками, проводять бібліотечні квести. Школа і
бібліотека виступають, як однодумці щодо творчого читацького розвитку учнів.
Ось чому так важливо бібліотекарям разом із педколективом прилучати учнів
до вдумливого читання книги, виховувати в них потребу поповнювати свої
знання, поширювати свій кругозір. При розробці бібліотечних уроків для учнів
середніх та старших класів, бібліотекар прагне, щоб ці уроки були цікавими,
емоційними, доступними за змістом, відповідали фізіологічним і
психологічним особливостям даної вікової категорії. Багато нового учні
дізналися під час таких уроків: «Книга твій друг й помічник, шануй її й
бережи», «Бібліотека від найдавніших часів до наших днів», «Казковим героям
вклоняється світ», «Енциклопедії і словники твої друзі й помічники».
Книжкові виставки в шкільній бібліотеці – це засіб розкриття
найактуальнішої частини книжкового фонду, що дає змогу сфокусувати увагу
читачів на важливих публікаціях , можливість зв’язати в одне ціле видання з
різних розділів фонду. Тому в бібліотеці діє В бібліотеці діє 6 постійних
виставок, які оновлюються з надходженням нової літератури, та 7 тематичних
поличок:
«Ми чуємо тебе , Кобзарю, крізь століття.».
«Козацькій славі жити у віках».
«Перші книги шкільної бібліотеки».
«Знаменні віхи історії світу».
« На хвилинку зупинись , нові книги подивись».
« Підлітку про закон».
«Здоров’я починається з дитинства».
«Не помились у виборі шляху».
«Україна єдина країна».
«Лауреати премії імені Т.Г.Шевченка».
«Василь Симоненко – бунтарний син Черкаської землі».
«Дивосвіт природи».
«Чарівний світ казок».
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На ряду з цим на протязі навчального року в рамках тематичних тижнів ,
знаменних подій і ювілеїв в бібліотеці діють змінні книжкові виставки ,
експозиції, а також віртуальні виставки.
На протязі року бібліотекар працює з довідково-бібліографічним
апаратом бібліотеки. Оновлює алфавітний та систематичний каталог бібліотеки
поповнюючи його картками нових надходжень та вилучанням карток списаної
літератури. Веде картотеку підручників, краєзнавчу картотеку ,картотеку на
допомогу вчителю предметнику та картотеку електронних носіїв. Веде
документацію бібліотеки, оформляє підписку періодичних видань. Приймає
участь у бібліотечних семінарах «Семінар методистів та бібліотекарів
Черкаської області та м. Черкаси в НВК «Павлиської ЗОШ І-ІІІ ст..-ліцеї ім.
В.О. Сухомлинського» , конференціях, інтернет-семінарах «Сучасні підходи до
розвитку читацьких інтересів школярів».
Основні цілі бібліотеки: впровадження державної політики у сфері освіти
через бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів, забезпечення їх
прав на вільне і безкоштовне користування бібліотечно-інформаційними
ресурсами, гарантоване державою, виховання громадянської самосвідомості,
допомога у соціалізації учнів, розвиток їх творчих здібностей,організація
систематичного читання учнів із врахуванням їх культурних і мовних
особливостей,організація дозвілля, пов’язаного з читанням і міжособистісного
спілкування в умовах бібліотеки із врахуванням інтересів, потреб, вікових
особливостей учнів, удосконалення номенклатури послуг, що надаються
бібліотекою; організація комфортного бібліотечного середовища, виховання
інформаційної культури вчителів та учнів в міру своїх можливостей бібліотека
виконує.
Розділ VІІ. Загальний стан території, будівель та приміщення
навчального закладу
У Ватутінській ЗОШ №6 створено належні матеріально-технічні
можливості для організації навчально-виховного процесу 346 учнів. Згідно
технічного паспорта власне приміщення має типовий проект забудови з
однією будівлею. Загальна площа приміщення становить 4233,9 м²;
проектна потужність закладу - 690 учні. У навчальному закладі є щорічні
акти готовності до нового навчального року.
Основна триповерхова будівля навчального закладу забезпечує
оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку.
Функціонують 24 класних кімнати, які обладнані відповідно до вимог. У
навчальному закладі є кабінети: директора, методичний кабінет, учительська,
заступника директора з виховної роботи, заступника з господарчої частини,
бібліотека, медичний пункт, 1 майстерня для трудового навчання, обладнано
кімнату для технічного персоналу.
Кабінети початкової школи обладнано телевізорами (3 кабінети),
наявні зони відпочинку та ігрові зони, спальня, спортивна зала для учнів
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початкових класів. Стенди оформлені згідно класної тематики та містять
інформацію про життя колективу класу, календарі природи, алфавіти.
У навчальному закладі діє 5 внутрішніх туалетів. Для послуг учнів та
вчителів є їдальня на 84 посадкових місць з харчоблоком 59 м² Шкільна
їдальня забезпечена всім необхідним технічним обладнанням та посудом. У
2012 році придбано холодильник. У закладі дотримуються санітарногігієнічних вимог щодо освітлення, організації навчально-виховного процесу
та харчування. Усі навчальні приміщення мають природне та штучне
освітлення. Температурний режим
відповідає вимогам. Опалення та
водопостачання централізоване. Земельна ділянка школи поділена на
навчальну, спортивну зону та зону відпочинку. На пришкільній території
розміщені футбольне, волейбольне поля, дитячий майданчик, сад, квітники,
насадження дерев та кущів.
Не зважаючи на термін експлуатації споруди навчального закладу з
часу її будівництва, адміністрація разом із педагогічним та батьківським
колективами працює над підтриманням матеріально-технічної бази в
робочому стані. Кожного року в приміщенні проводиться якісний поточний
ремонт. Спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення обсягів
модернізації школи, участь в якій беруть відділ освіти, педагогічний
колектив та батьки учнів. Упродовж останніх 3-х років в закладі виконано:
2013 рік:
проведено поточний ремонт шкільного приміщення на суму (9547
грн.), проведено поточний ремонт навчальних кабінетів на суму (5132 грн.),
замінено вікна на енергозберігаючі (3 штуки – 5100 грн.), придбано стіл для
вчителя 2 шт. (740 грн.), телевізор (2700 грн.), мікшерний пульт (2500грн.),
стільці для учнів 49 шт. (5960 грн.), в харчоблок придбано посуд (508 грн.),
парти та стільці для учнів (4420 грн.), драбина (1428 грн.), виготовлено та
встановлено лавочки на подвір’ї (1395 грн.), придбано ноутбук на суму (2800
грн.), стіл маніпуляційний в медпункт (599 грн.), придбано комплектуючі для
системного блоку на суму (3762 грн.) встановлено прожектори в спортивній
залі на суму (807.25 грн.), проведено поточний ремонт в методичному
кабінеті на суму (972 грн.)
2014 рік:
Проведено поточний ремонт шкільного приміщення на суму (4220
грн.), проведено поточний ремонт навчальних кабінетів на суму (5908,95
грн.), замінено вікна на енергозберігаючі 10 шт. (40 м²), штукатурні роботи
відкосів (766 грн.), ремонт решіток в спортивній залі (177 грн.), встановлено
прожектори в актовій залі в ігровій кімнаті та заміна світильників в коридорі
(785,95 грн.), закуплено жалюзі на дві класні кімнати (3480 грн.), телевізор 2
шт.(4934 грн.), принтер (780 грн.), біндер (864 грн.)
2015 рік:
Заміна вхідних дверей (6530 грн.), придбано стенди Державна
символіка України (3220 грн.), проведено поточний ремонт приміщення
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школи (4754,85 грн), поточний ремонт навчальних кабінетів (7696,70 грн).
Виготовлення та встановлення дверей в спортивну залу (2125 грн.), замінено
світильники в коридорі (706,75 грн.), встановлено вікно енергозберігаюче в
кабінет історії (4000 грн.), придбано жалюзі в кабінет української літератури
(3120 грн.) та початковий клас (4099 грн.), тюль в кабінет англійської мови
(450 грн.), придбано наочність в кабінет фізики (5056,25 грн.).
Відповідальними працівниками школи ведеться чіткий контроль за
споживанням електроенергії та води. Не допускається перевищення
встановлених лімітів з використання енергоносіїв.
За період 2013-2015 років на ремонтні роботи Ватутінської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №6 використано – –130434 грн., в тому числі: місцевий бюджет –
1289 грн. , спец рахунок – 1584грн. освітня субвенція на оснащення кабінету
фізики – 5056 грн., благодійна допомога від батьків – 73087 грн., благодійна
допомога від депутата Ничипоренка В.М. –49418 грн. Платні освітні послуги
школою не надаються.
Харчування в закладі здійснюється відповідно до наказів від 01.09.2015
№72 «Про створення комісії громадського онтролю за організацією
харчувння», від 01.09.2015 №73 «Про порядок організації харчування дітей
школи в 2015-2016 н.р.». від 01.09.2015 №77 «Про організацію харчування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 2015-2016 н.р.»,
від 02.02.2016 №26 «Про призначення відповідальнї особи за зняття проб з
готових справ», від 02.02.2016 №28 «Про призначення відповідального за
організацію харчування учнів у 2015-2016 н.р.», від 02.02.2016 №29 «Про
затвердження складу бракеражної комісії на 2015-2016 н.р.» Відповідальною
особою за організацію та контроль за якістю харчування призначено
заступника директора з навчально-виховної роботи Атаманюк Т.В.
Питання організації харчування заслуховувалось:
- на нарадах при директору (протокол від 24.08.2015 №1 «Про
організацію харчування»);
- на педагогічних нарадах (протокол від 05.01.2016 №4/6 «Про
харчування та роботу шкільної їдальні»).
Приміщення їдальні знаходиться в задовільному стані.
Перспективне меню затверджене директором та погоджено з районним
відділенням Держсанепідслужби.
На протязі 2013 – 2014 навчального року дітям 1-4 класів та дітям
пільгових категорій було надане безкоштовне харчування. Безкоштовне
харчувалося близько 100 дітей, за кошти батьків харчувалися 10 учнів.
У 2014 -2015 н.р. у І півріччі надавалося безкоштовне харчування 98 –
ми дітям, за кошти батьків 14 –м учням. З березня місяця 2015 року
безкоштовне харчування учнів 1-4 класів було припинено. Безкоштовно
харчувалися лише пільгові категорії дітей: діти сироти та позбавлені
батьківського піклування, діти які були евакуйованими із зони проведення
АТО , та діти, батьки яких були мобілізованими та знаходилися в зоні АТО.
Таких дітей було 22 особи. За кошти батьків харчувалося 45 дітей.
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З початку 2015-2016 н.р. в школі харчувалося близько 100 дітей: 22
дитини пільгових категорій та 78 за кошти батьків, а з лютого місяця було
додано дітей з малозабезпечених сімей. На даний час в школі охоплено
гарячим харчуванням близько 110 дітей: з них 35 учнів за кошти місцевого
бюджету, та 80 за кошти батьків.
Навчальний Кількість
Кількість
Харчування Всього
%
рік
учнів
у дітей
за
кошти учнів
школі
охоплених
батьків
харчуванням
за місцевий
бюджет
2013-2014
327
100
10
110
2014-2015
360
І півріччя
98
14
112
ІІ півріччя
22
45
67
2015-2016
346
35
80
115
В шкільній їдальні до послуг дітей та вчителів працює буфет, де можна
придбати булочки та різноманітну випічку.
В 2012 році було проведено капітальний ремонт харчоблоку.
Харчоблок розташований на першому поверсі загальна площа -28,4 м2,
кімната для миття посуду – 14 м2, коридор – 3.8 м2, 2 комори – 13,6 м2,
їдальня -47,8 м2
Посадових місць 84
Умови для миття рук – 2 рукомийники
Шкільна їдальня забезпечена всим необхідним технічним обладнанням:
Електоромясорубка-1 шт.
Електросковорода – 1 шт.
Холодильник – 3 шт.
Електроплита – 1 шт.
Бойлер – 1 шт.
Харчоблок забезпечений холодною та гарячою водою, миючими та
дезінфікуючими засобами.
Розділ VІІІ. Створення безпечних умов для учасників навчальновиховного процесу
Відповідно до вимог чинного законодавства розподіл функціональних
обов’язків з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності між
працівниками Ватутінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 обумовлено наказом
директора №67 від 01.09.2015 «Про організацію роботи з охорони праці»,
Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання
та перевірка знань працівників школи з питань охорони праці та з безпеки
життєдіяльності, пожежної та техногенної безпеки. Формою перевірки є
іспит, який проводиться за екзаменаційним білетами у вигляді письмового
опитування. Чергова перевірка знань була проведена 01.03.2016 року.
Результати перевірки оформлені протоколом.
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В навчальному закладі наявні журнали з реєстрації всіх видів
інструктажів з питань охорони праці працівників та учнів школи. Вступний
інструктаж, інструктаж на робочому місці та з пожежної безпеки для
працівників проводиться своєчасно з реєстрацією у відповідних журналах.
Вступний інструктаж учнів проводиться на початку навчального року
відповідно до «Програми вступного інструктажу для учнів» з реєстрацією на
окремій сторінці журналу обліку навчальних занять. Вчителі фізики, біології,
хімії, трудового навчання, фізичного виховання, інформатики проводять
первинні та повторні інструктажі перед початком практичних, лабораторних
робіт.
На початок кожного навчального року оформлено всі необхідні актидозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних
приміщеннях підвищеної небезпеки, наявний акт готовності навчального
закладу до 2015-2016 навчальний рік (серпень 2015), призначено осіб,
відповідальних за пожежну безпеку та електрогосподарство закладу. В липні
2015 року проведені лабораторні виміри опору контуру заземлення та
ізоляції електромереж. Заклад забезпечений протипожежним інвентарем,
наявні вогнегасники в кількості 15 шт.: ВП-5 -8 шт., ВП-2 -5 шт., ВВК-3 -1
шт., ВВК-2 -3 шт.
Виконано комплексні заходи з безпеки життєдіяльності. Видано
накази:
2013 рік
№ 12 від 31.01.2013 «Про проведення огляду-конкурсу стану умов та
охорони праці в школі», № 34 від 28.03.2013 «Про створення постійної
діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці», №47 від 17.04.2013
«Про проведення Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня ОП», №55
від 21.05.2013 «Про організацію охорони праці та забезпечення життя та
здоров’я дітей під час літнього оздоровлення», №82 від 28.08.2013 «Про
організацію ОП в школі 2013-2014 н.р.», №83 від 29.08.2013 «Про
відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників НВП», №115 від
06.09.2013 «Про створення служби ОП та безпеки життєдіяльності», №116
від 09.09.2013 «Про перегляд та затвердження посадових інструкцій,
інструкцій з ОП та безпеки життєдіяльності», №117 від 09.09.2013 «Про
організацію роботи в школі з питань збереження життя і здоров’я учнів»
2014
№1 від 09.01.2014 «Про проведення інструктажів з БЖ», №38 від 22.04.2014
«Про проведення тижня ОП з нагоди Всесвітнього дня ОП у школі», №45 від
21.05.2014 «Про організацію ОП та збереження життя і здоров’я дітей під
час літнього відпочинку у 2014 році», № 63 від 26.08.2014 «Про створення
комісії з розслідування нещасних випадків», №66 від 28.08.2014 «Про
організацію ОП у школі на 2014-2015 н.рік», №67 від 28.08.2014 «Про
відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників навчально
виховного процесу у школі», № 94 від 15.09.2014 «Про організацію роботи в
закладі з питань збереження життя і здоров’я учнів»
2015
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№32 від 24.04.2015 «Про проведення тижня ОП», №44 від 19.05.2015 «Про
організацію ОП та зберігання життя та здоров’я дітей», №64 від 01.09.2015
«Про затвердження інструкцій з ОП», №67 від 01.09.2015 «Про організацію
роботи з охорони праці», №84 від 01.09.2015 «Про затвердження посадових
інструкцій», №128 від 21.12.2015 «Про службу ОП в школі на 2015-2016 н.р.»
Розділ ІХ. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів
Відповідно до Положення про психологічну службу в системі освіти
України, в навчальному закладі функціонує психологічна служба школи
(ПС) з появою в штатному розкладі 0,5 ставки практичного психолога – та
складається з 2 осіб: соціального педагога та практичного психолога.
Психологічна служба школи в 2012-2013 навчальному році працювала
за методичною проблемою «Соціально-психологічний супровід розвитку
особистості учня і творчості вчителя шляхом впровадження інноваційних
технологій». А з 2013 року за методичною проблемою «Соціальнопсихологічний супровід розвитку креативних здібностей учнів шляхом
впровадження інноваційних технологій», на вирішення якої і спрямовувалась
діяльність служби.
Протягом навчального року проводиться діагностична, консультаційна
та корекційно-відновлювальна робота психолога з учнями, які цього
потребують, а також робота по запиту вчителів та батьків. Протягом звітного
періоду були проведені обов’язкові соціально-психологічні дослідження на
визначення рівня адаптації 5-класників до нових умов навчання; визначення
рівня адаптації 1-класників; дослідження вибору профілю навчання в 9-х
класах; вивчення схильності до суїцидальної поведінки. Крім цього
проводилися інші дослідження учнів, батьків та вчителі результати яких
представлені на нарадах при директору, педрадах, годинах спілкування,
психолого-педагогічному консиліумі, батьківських зборах.
Кількість учасників охоплених психодіагностичною роботою: протягом
2012-2013 н.р – учні – 193, батьки – 8;
2013- 2014 н.р – учні -285, педагоги- 16, батьки – 25;
2014 – 2015 н.р – охоплено 278 учнів;
З року в рік зростає запит на консультування учнів, вчителів та батьків,
що зумовлено ефективністю даного методу роботи та збільшення рівня
довіри до діяльності психологічної служби. Так, в 2013 році за допомогою
звернулося 164 осіб, в 2014 – 189 особи, в 2015 – 125. Основні теми звернень
- розвиток здібностей особистості (розвиток емоційної грамотності,
рефлексії, емпатії, робота з девіантною поведінкою) та супровід адаптації
дитини у закладі (емоційно-когнітивна та поведінкова складові: готовність до
перебування у закладі, ставлення до закладу, успішність, дисципліна,
відвідування, стосунки у групі однолітків).
Ефективним методом є просвітницька діяльність з усіма учасниками
навчально-виховного процесу: з батьками на батьківських зборах,
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педагогічним колективом на педрадах, групових консультацій з школярами.
З цією метою використовуються ІКТ:презентації, перегляд відеороликів з
метою профілактики негативних явищ, виховання культури спілкування,
толерантності та гендерної рівності.
Виступи на батьківських зборах: « Батьки та діти підлітки»; «
Психологічні особливості спілкування в підлітковому віці»; « Адаптація
учнів 5--х класів до навчання в школі. Умови успішної адаптації»;
«
Значення довіри в сосунках батьків і дітей»; «Виховання особистості».
Соціально-психологічна компетентність педагогічних працівників
підвищується на педагогічних радах. Так протягом 2013-2016 років виступи
на теми:: «Про рівень адаптації учнів 1,2 кл. Система роботи з тривожними
дітьми»; Психолого – педагогічний консиліум: « Адаптація учнів 5-го класу
до навчання в школі». Виступ на педраді « звіт Результатів профдіагностики
9-х класів»; « Особливості підліткового суїциду»; « Емоційне вигорання
педагогічних працівників. Результати психодіагностичних досліджень»; «
Суїцидальна поведінка як прояв девіантності серед дітей – підлітків».
Щороку в січні – проводиться тиждень психології, основною метою
якого є популяризація психологічних знань, формування відповідального
ставлення молоді до життя, розвиток активної життєвої позиції:
В 2012 році – тиждень психології під гаслом: « Цікава наука – психологія!»;
2013- « Ми різні – в цьому наше багатство, ми разом – в цьому наша сила»;
2014- « Світ існує не тільки для того, щоб ми його пізнавали, а й для того,
щоб ми виховували себе в ньому. Мій внутрішній світ»;
2015 – « Треба багато вчитися, щоб збагнути, що мало знаєш».
Для підвищення власної професійної компетентності щорічно психолог
школи організовує і проводить міські семінари-практикуми.
2012- 2013 н.р. - « Гендерна ідентичність в межах шкільної системи»; «
Профілактика психологічних проблем дитини в сім’ї».
2013-2014 н.рБрейн – ринг: « Роль психологічної компетентності вчителя у
забезпеченні реалізації діяльності школи – родини»;
2015 р. –участь у семінарі : « Діяльність педагогічного колективу та родини
щодо забезпечення самореалізації креативності особистості відповідно її
здібностей та інтересів». Практикум: « Ігрові техніки та вправи для розвитку
креативності»
Постійно поновлюється інформація на сторінці психолога шкільного
сайту, надаються рекомендації, поради щодо деяких аспектів у вихованні
дітей: , покращення психологічного здоров’я педагогічних працівників: «
Правила поведінки з однолітками», «Рекомендації психолога перед
олімпіадою», « Рекомендації батькам з виховання обдарованої дитини», «
Про що розкажуть малюнки дитини», «Діти Індиго – поколінні Любові»,
«Гіперактивна дитина – практичні поради батькам», «Сім’я – осередок
гармонійного розвитку», «Корені проблеми – у поведінці дорослих», «Як
виховати добрі звички», «Зменшення стресу в педагогічній діяльності», «Як
спілкуватися з новими дітьми», «Інертні діти» ті ін.
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Корекційної-відновлювальна та розвивальна робота.
Щорічно проводятьсягруповіпсихокорекційні заняття з учнями 1-х класів
«Я - першокласник» на подолання дезадаптивних проявів, з учнями 5-х
класів « Успішна адаптація 5-ти класника», з учнями схильними до
девіантної поведінки « Соціально – психологічна корекція девіантної
поведінки у підлітків»».
По запиту батьків, учнів проведено ряд індивідуальних
психокорекційних занять з розвитку емоційно-особистісної сфери, зниження
рівня шкільної тривожності, агресивності та розвитку навичок адекватної
соціальної поведінки. В 2013 році звернулося 6 осіб (60 занять, в 2014 - 6
осіб (60 занять), 2015- 5 осіб ( 50 занять)
Здійснюється соціально – психологічний супровід дітей, які
знаходяться на індивідуальному навчанні, дітей з особливостями
психофізичного розвитку протягом року здійснюється виявлення та
поновлення банку даних на дітей з вадами ПФР; надаються індивідуальні
консультації батькам та педпрацівникам стосовно специфіки взаємодії та
індивідуальних особливостей таких дітей.
2014 р. - Психолого- педагогічний консиліум: « Психолого –
педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку в
умовах навчання в ЗОШ», виготовлено буклети «Особливості роботи з
дітьми з особливими потребами».
З 2014 року ведеться соціально-психологічний супровід переселенців із
східних областей України, Кримського півострову, сімей та учасників АТО. З
цією метою в школі створено банк даних дітей з переселених територій,
ведеться психодіагностична робота для виявлення і подальшої корекції
порушення адаптивних механізмів, рівня тривожності, самооцінки. Вчителям
надані рекомендації при роботі з такими дітьми.
Для надання ефективної психологічної допомоги військовим та їх
сім’ям взяла участь у навчальних семінарах: 2014р. – « А-В-С психологічної
допомоги потерпілим в зоні бойових дій і їх рідним»; 2015р – « Основи
травмофокусованоїкогнітивно- поведінкової психотерапії».
Пам’ятка з надання першої неспеціалізованої допомоги дітям, які
перебувають в після травматичному стані. ( педагоги, батьки ).
2012-2013 н.р - викладання гуртка психологічного спрямування «Пізнай
себе» для учнів 7-9 класів ( 15 осіб)
Участь в оздоровленні дітей під час роботи пришкільного табору 20122014 «Козацький курінь», 2015 – «Веселий вулик». Проводяться тренінгові
заняття, здійснюється просвітницька робота, ведуться заняття з
обдарованими дітьми «Літньої школи обдарованих дітей». Цікавим для
вихованців табору є День психологічних знань, програма « Кругосвітка» під час проведення яких дітям пропонується «зазирнути» у королівство
внутрішнього світу для кращого самопізнання.
Систематизована нормативно-правова база з питань охорони дитинства.
Ведеться облік дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей70

інвалідів та дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку.
На належному рівні в навчальному закладі проводиться просвітницька
робота з учнями щодо профілактики правопорушень, злочинів, наркоманії,
пияцтва та інших негативних явищ в учнівському середовищі; індивідуальна
профілактична робота
з учнями
та їх батьками. Здійснюєть
психодіагностика дітей, психокорекційна та відновлювальна робота
(консультування вчителів та батьків стосовно роботи з дітьми); здійснюється
контроль за відвідуванням, навчанням та поведінкою дітей групи ризику.
У навчальному закладі ведеться чіткий щоденний, тижневий, місячний,
семестровий контроль за відвідуванням учнями школи, про що видаються
накази з аналізом та розглядаються питання на засіданнях педагогічної ради .
У школі панує атмосфера, сприятлива для реалізації основних завдань
шкільної освіти, створено належний соціально-психологічний клімат для
заохочення творчих пошуків педагогів та підтримки ініціативи стосовно
вдосконалення системи навчання та виховання.
Розділ Х. Створення умов для задоволення потреб учнів
(вихованців) у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи
(для ЗНЗ)
В 2015-2016 н.р. виховна робота Ватутінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
спланована та спрямована на виконання завдань поставлених з проблем
виховання учнівської молоді та здійснюється відповідно до Указу
Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні
орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
України», наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439
«Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної
символіки в навчальних закладах України», наказу Міністерства освіти і
науки України № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та
методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y
загальноосвітніх навчальних закладах», методичних рекомендацій з питань
організації виховної роботи в навчальних закладах у 2015-2016 н. р., річного
плану роботи школи, плану проведення міських заходів та планів виховної
роботи класних керівників, реалізуючи Концепцію виховання дітей та молоді
у національній системі освіти, створюючи організаційні та методичні умови,
що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновлення виховних
технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду,
забезпечення цілісності та різноманітності виховного процесу, гармонізації
сімейного й суспільного виховання.
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Трансформація тоталітарного суспільства в Україні в громадянське з
відповідним переосмисленням моральних цінностей стимулює посилення
уваги до проблеми громадянського виховання підростаючого покоління.
Свідома громадянськість повинна протистояти стереотипам мислення і
поведінки, що склалися раніше — про це все частіше нагадують численні
джерела, це починають розуміти різні прошарки суспільства.
Громадянське суспільство і діюча демократія потребують активних і
залучених громадян, яким притаманна громадянська культура, громадянська
свідомість, потреба в суспільній діяльності, почуття обов’язку, патріотизм,
справедливість, вміння робити свідомий моральний вибір. Виховання
громадянськості є однією з умов становлення людей, що спроможні
відновити суспільство і дух нації та розвинути ідею державності, спрямовану
на людину.
Тому виховною проблемою школи ми обрали: Виховання особистості
через формування загальнолюдських цінностей та важливих якостей
людини – громадянина України.
Завданнями виховної роботи школи є:
Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до
свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовності
до участі в процесах державотворення, відданості у служінні
Батьківщині.
Формування політичної та правової культури, виховання поваги до
Конституції країни, законодавства, державної мови та державних
символів України.
Забезпечення духовно-морального розвитку учнів.
Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу
життя, формування національного культу соціально активної, фізично
здорової та духовно багатої особистості.
Формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й
відповідальності за збереження і примноження природних багатств.
Формування в учнів основ естетичної культури.
Підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання
морально-етичних засад поведінки і світогляду учнів.
Формування свідомого ставлення до власного здоров’я, навичок
безпечної поведінки та гігієни.
Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні; розвиток
здатності до самостійного життєвого вибору.
Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до
усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань
життя класу та школи.
Виходячи із завдань виховної роботи, чітко складаються напрямки
виховної діяльності, які тісно між собою пов’язані:
Національно-патріотичне виховання.
Громадянське виховання.
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Військово-патріотичне виховання.
Правове виховання.
Трудове виховання та профорієнтація.
Художньо-естетичне виховання.
Морально-етичне виховання.
Екологічне виховання.
Превентивне виховання.
Творчий розвиток особистості та пізнавальна діяльність.
Формування стійкої мотивації щодо здорового способу життя.
Учнівське самоврядування.
Виховну роботу в закладі забезпечують:
 заступник директора з виховної роботи Гревцова Лілія
Леонідівна,
 заступник директора з навчально-виховної роботи Атаманюк
Тамара Вікторівна,
 педагог-організатор Бондаренко Олена Михайлівна,
 в класах – 14 класних керівників.
У школі діє методичне об'єднання класних керівників, яким керує класний
керівник 11-го класу Дмитренко Галина Олександрівна
Методичне об’єднання класних керівників працює над проблемою:
«Національно-патріотичне виховання – пріоритетний напрямок у формуванні
загальнолюдських цінностей та важливих якостей громадянина України».
Засідання методичного об’єднання проводяться 5-6 разів на рік. Мета
діяльності – підвищення професійного рівня класних керівників,
вдосконалення їх знань, розвиток комунікативних здібностей та формування
умінь і навичок впровадження інноваційних технологій. На засіданнях
методичного об'єднання значна увага приділяється питанням самоосвіти
класних керівників, вивченню та впровадженню передового педагогічного
досвіду, використанню сучасних методів та технологій у виховній роботі.
Відповідно до проблеми засідань методичного об’єднання класних
керівників були розглянуті такі питання:
1. Про результати роботи методоб’єднання класних керівників у
2014-2015 навчальному році.
2. Визначення основних завдань та напрямів методичної роботи
щодо виховного процесу на 2015-2016 навчальний рік.
3. Правовиховна робота в школі як передумова формування правової
свідомості особистості.
4. Проблеми, пошуки, рішення. Ділова гра «Нестандартні форми
методичної роботи».
5. Соціальна адекватність та життєва компетентність.
6. Патріотичне виховання підростаючого покоління шляхом
утвердження в них громадянських ідеалів, національних інтересів
та демократичних цінностей.
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7. Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави.
8. Суть педагогічної діагностики. Поняття та процедура педагогічної
діагностики.
9. Діагностика педагогічної взаємодії та педагогічної діяльності.
Вимоги до успішного діагностування.
10.Методики вивчення рівня вихованості особистості. Програма
вивчення та складання педагогічної характеристики учня.
11.До Міжнародного дня толерантності. Шляхи формування
толерантної свідомості серед молоді.
12.Моніторинг рівня сформованості патріотичних почуттів
(практичне заняття).
13.Цінності національно-патріотичного виховання.
14.Методи виховання, спрямовані на засвоєння вихованцем вічних
цінностей.
15.Правороз’яснювальна робота з виборчого законодавства як
елемент підвищення правової культури.
16.Обдарованість: нові підходи до наболілих проблем. Умови,
необхідні для розвитку обдарованих дітей.
17.Плекати обдарованих дітей (з досвіду ізраїльських педагогів).
18.Проектні технології у роботі з обдарованими дітьми. Особливості
втілення проектних технологій на різних ступенях навчання.
19.школа молодого класного керівника. Як подолати страх перед
учнями (з досвіду класних керівників).
20.підготовка й проведення позакласних заходів.
21.Нація та національна ідея.
22.Концепція національно-патріотичного виховання молоді. Втілення
Концепції
національно-патріотичного
виховання
в
загальноосвітніх навчальних закладах.
23.Організація індивідуальної роботи з профілактики правопорушень
серед підлітків.
24.Діагностика сімейного клімату в родинах дітей, схильних до
правопорушень. Спільна програма школи і сім’ї у становленні
юної особистості.
25.Формування позитивного ставлення до навчання у дітей, які
мають проблеми з успішністю.
26.Участь батьків в організації та проведенні виховних заходів у
класі: нові форми роботи.
27.Школа молодого класного керівника. Як порозумітися з дітьми,
схильними до правопорушень та дуже емоційними учнями.
28.Українське патріотичне виховання і національні меншини в
масштабах державності.
29.Роль і значення православ’я у патріотичному і громадянському
вихованні молоді в Україні: духовні цінності родини, роду, країни.
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З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження
любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до
національних надбань Українського народу, наслідування найкращих
прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як
з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють
суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою
агресією, Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 затверджено
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 2020 роки. Згідно цього документу сплановано виховну роботу в школі у
напрямку національно-патріотичного виховання. Її завданнями є:
Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних
традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу.
Прилучення дітей до народних традицій, рідної мови, звичаїв, обрядів.
Виховання поваги до державних та народних символів України.
Формування національної свідомості і самосвідомості на прикладах
життя кращих представників української нації.
Вже перші уроки, які проводяться у День знань мають національнопатріотичну тематику: «Україна – єдина країна», «Ми – нація єдина, твої ми
діти, Україно».
Традиційним у нашій школі стало свято вручення паспортів учням 11го класу «На порозі зрілості». Вручають дітям паспорти представники
міської влади, а в 2015 році – учасник АТО.
Поширеною формою роботи є конкурси читців: «Про що співає земля»,
«Наша мова – солов’їна», «Україна на вістрі слова», «Нам треба твого голосу,
Тарасе!»
Цікаво і змістовно проходять літературні вечори, присвячені
українським митцям минулого та сучасності: Т. Шевченку, Лесі Українці,
Василеві Стусу, Василеві Симоненку, Платону Вороньку, Борису Олійнику,
Ліні Костенко та багатьом - багатьом іншим. Незабутній слід залишили
зустрічі учнів з нашим поетом і письменником Василем Дергачем.
З метою виховання поваги до рідної мови проводяться різні за формою
і змістом виховні заходи: вікторини, конкурси знавців рідної мови,
флешмоби, тематичні лінійки та свята: інтелектуальна гра «Я люблю
Україну», лінійка «Звучи моя мово чарівна, у світі і в серці людськім не
мовчи!», свято «Наш скарб – українська мова», виховні години «Ну що б,
здавалося, слова…», «Мужай, прекрасне наше слово…», «Ти наше диво
калинове, кохана українська мово!», брейн-ринг «Рідна мова в рідній школі»
та інші.
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Надзвичайно сприяють національно-патріотичному вихованню учнів
відвідання музеїв та проведення тематичних екскурсій. Це дві шкільні
музейні кімнати – народознавства та історії школи, міський краєзнавчий
музей, музей Героя Радянського Союзу Василя Орлова у міському
професійному ліцеї, музей Героя Радянського Союзу М. Ф. Ватутіна у
Ватутінській ЗОШ №2, а також музеї області та України (КорсуньШевченківський, Умань, Шевченкове, Моринці, Стеблів, Київ, Львів,
Вінниця тощо)
Оскільки ми володіємо колосальною культурною спадщиною в царині
народних звичаїв та свят, то надзвичайно важливим є проведення заходів,
присвячених народному календарю: Свято Андрія, Миколая, свято Урожаю,
українські вечорниці тощо.
Також проходить безліч виховних годин, бесід, родинних класних свят,
конкурсів, присвячених народним символам України, цікавим подіям та
особистостям, що зробили вагомий внесок у становлення української нації:
спортсменам, вченим, педагогам, майстрам, артистам, художникам та ін..
Крім того, учні щороку беруть участь в обласних та Всеукраїнських
конкурсах національно-патріотичного спрямування:
Шляхами слави і безсмертя (2012-2013 роки)
Моя Батьківщина – Україна (2013-2015 роки)
Пишаюся тобою, рідний краю (2012-2014 роки)
Мій ідеал громадянина-патріота (2012-2014 роки)
Об'єднаймося, брати мої (2012-2015 роки)
Я гордий тим, що українець зроду (2012-2015 роки)
Я – європеєць (2012-2013, 2015 роки)
Конкурс ім. Т. Г. Шевченка (2012-2013, 2015 роки)
Наступним напрямком виховної роботи школи є військово-патріотичне
виховання учнів. Його основні завдання:
Виховання в учнів свідомої потреби у виконанні свого громадянського
обов'язку – захисту Батьківщини.
Формування духовної і психологічної готовності майбутніх воїнів зі
зброєю в руках захищати Українську державу.
Виховання морально-бойових якостей.
Формування в учнів ведучих мотивів до оволодіння військовими
знаннями, високого рівня фізичної підготовки та витривалості.
Підвищення престижу військової служби, профорієнтаційна робота.
Розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, національної гордості,
культури міжнародних відносин.
Військово-патріотичне виховання проходить за такими напрямками:
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Вивчення героїчної історії українського народу, його духовної
спадщини, культури, національних традицій, символів, звичаїв,
вірувань та побуту українців.
Вивчення учнями основ державної незалежності та суверенітету, ролі і
місця ЗС, значення військової служби та військового обов’язку.
Вивчення історії формування і будівництва ЗСУ, історичних та
духовних джерел національної військової організації.
Пропаганда життя і діяльності видатних державних, військових та
громадських діячів.
Розвиток військово-шефської роботи, співпраця та надання допомоги
ветеранам війни.
З метою героїко-патріотичного виховання та вшанування пам’яті
Героїв Крут, Небесної Сотні, загиблих у зоні проведення АТО, у листопаді
2015 року відбувся захід «За рідну землю, честь і волю» за участю членів
громадської організації «Самооборона Майдану».
Також проходять лінійки Пам’яті, уроки мужності, учні беруть участь у
міських урочистостях.
У 2013 році пошуковий загін «Літописці» здобув ІІІ місце в обласному
етапі конкурсу «Подвигу жити у віках» за пошукову роботу «Відважна
кулеметниця Олена Лосєва» і представники загону презентували роботу на
підсумковій конференції у м. Черкаси.
Також проходять різноманітні заходи до Дня партизанської слави,
річниці визволення України, Черкащини та Звенигородщини від нацизму, а
також учні беруть активну участь у міських урочистостях до Дня перемоги.
В рамках цих подій проходять виховні години, а також зустрічі з
ветеранами, яких, на жаль, залишилося дуже мало.
Залишився у спогадах учнів також вечір, присвячений пам’яті воїнаафганця Олександра Стовби.
З метою військово-патріотичного виховання у школі проводяться
заходи в рамках тижня предмету «Захист Вітчизни». Одним із них є брейнринг, в якому беруть участь хлопці 10 та 11 класів.
До Дня Збройних сил України щороку проводиться військовоспортивний конкурс «Важко в навчанні – легко в бою», в якому із
задоволенням беруть участь не лише старшокласники, а й учні середніх
класів і навіть дівчата.
У кабінеті захисту Вітчизни обладнана експозиція «Зброя Перемоги»,
надана школі Гриценком Анатолієм Степановичем-випускником нашої
школи, екс-міністром оборони України. Вчитель предмету «Захист Вітчизни»
Кирилюк С. І. проводить біля неї тематичні екскурсії, знайомить учнів з
видами та характеристиками зброї. Особливо цікаво тут бувати учням
початкових класів.
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Старшокласники щороку беруть участь у міських змаганнях з
військового багатоборства, а також в рамках вивчення програми з предмету
«Захист Вітчизни» - у навчально-польових зборах.
Надзвичайно велике значення у питанні підвищення престижності
військової служби має профорієнтаційна робота. З учнями зустрічаються
представники військового комісаріату, а також курсанти військових
навчальних закладів.
Учні школи брали участь у конкурсах героїко-патріотичного та
військово-патріотичного спрямування:
Всеукраїнська туристсько-краєзнавча експедиція “Краса і біль
України”. Робота “Шляхами армії без держави – шляхами УПА” (2012).
Конкурс з військово-патріотичного виховання “Шляхами слави і
безсмертя”. Робота “Тільки пам’ять не сивіє..” (2012)
Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді “Моя
Батьківщина – Україна”. Робота “Звучить ще й досі бою грім для тих,
хто був в Афганістані” (2013)
Конкурс “Подвигу жити в віках”. Робота “Відважна кулеметниця
Олена Лосєва” (2013)
Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді “Моя
Батьківщина – Україна”. Робота “Всім смертям назло” (2014)
Одним з пріоритетних напрямків виховної роботи в школі є
формування стійкої мотивації щодо здорового способу життя. Його
завданням є:
Знайомство підлітків та молоді з основами здорового способу життя,
формування свого стилю здорового життя.
Профілактика шкідливих звичок.
Формування теоретичних та практичних навичок здорового способу
життя, виховання творчої особистості, здібної до саморозвитку,
самоосвіти і самоактуалізації.
Надзвичайно дієвою у цьому напрямку є спортивно-оздоровча робота.
Цікаво проходять спортивно-пізнавальні заходи у початкових класах:
«Свято козацької слави», «Стадіон моєї мрії» та ін.
Із задоволенням учні школи беруть участь у міських конкурсах,
наприклад, «Олімпійське лелеченя», а також у змаганнях в рамках
Спартакіади школярів, що проходить протягом навчального року. Учні
нашої школи, які відвідують міську дитячо-юнацьку спортивну школу,
різноманітні спортивні секції та клуби, є неодноразовими учасниками і
призерами обласних і навіть Всеукраїнських змагань як, наприклад,
Сілуянов Міша (2а) з таеквондо, Довгаль Артем з карате, Глуховічев Захар
(8 клас) з боксу та багато інших.
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У школі також проходить безліч спортивних змагань з різних видів
спорту, для різних вікових групп («Веселі старти», «Козацькі забави»,
«Тато, мама, я – спортивна сім'я», футбол, волейбол, теніс, шахи та
шашки.
Окремо планується і проводиться спортивно-оздоровча робота у
пришкільному таборі.
Також
проводиться
багато
спортивно-пізнавальних
заходів:
Олімпійські уроки, вікторини: «Спортзнайка», «З історії спорту», «Спорт у
запитаннях і відповідях», «Від старту до фінішу» та ін..
Вже традиційним став у школі щорічний фестиваль ранкової зарядки в
рамках акції «Рух заради здоров’я», в якому беруть участь всі без винятку
класи.
Проводяться також конкурси малюнків, газет, плакатів на спортивну
тематику.
Наступним напрямком роботи з пропаганди здорового способу життя є
профілактика шкідливих звичок.
З метою запобігання захворюванню на СНІД проводяться
профілактичні акції, ведеться роз’яснювальна робота.
В цьому напрямку велику допомогу надає нам міський осередок
Товариства Червоного Хреста, фахівці якого проводять опитування,
інформаційну роботу та тренінги на теми профілактики куріння, алкоголізму,
наркоманії, туберкульозу та ін..
В школі також проводяться виховні години, конференції, тренінги, а
також виставки тематичних газет, плакатів, колажів.
Періодично для учнів влаштовуються зустрічі з лікарями міської
лікарні: фтизіатром, інфекціоністом, гінекологом тощо.
Щороку з учнями проводяться практичні заняття з надання першої
долікарської допомоги: зупинка кровотечі, накладання пов’язок і шин,
правила транспортування потерпілих. І знову нам на допомогу приходять
медпрацівники ТЧХ.
З метою набуття знань та навичок з протипожежної безпеки у школі
розроблено програми занять для учнів усіх вікових категорій. Крім цих
занять у школі проходять виступи агітбригади, вікторини, конкурси
малюнків, а також екскурсії у рятувальну частину.
Велика робота також проводиться з метою запобігання дорожньотранспортним пригодам. Окрім занять за програмою з ПДР, з учнями
проводяться вікторини, конкурси загонів ЮІР, практичні заняття.
У молодших класах щороку проводяться свята здоров’я, вікторини та
конкурси; велика увага заходам здоровязберігаючого спрямування
приділяється під час роботи пришкільного табору.
Щороку на належному рівні у школі проходить день цивільного
захисту, під час якого відбуваються практичні заняття з евакуації,
використання індивідуальних засобів захисту, надання долікарської
допомоги, а також тестова перевірка знань правил поведінки у надзвичайних
ситуаціях.
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Трудове виховання в школі має на меті реалізацію таких завдань:
Психологічна підготовка особистості до праці (усвідомлення
соціальної значущості праці, формування прагнення сумлінно і
відповідально працювати, дбайливо ставитися до результатів праці
тощо).
Практична підготовка до праці (озброєння вихованців необхідними
знаннями, вироблення у них умінь і навичок трудової діяльності,
виховання основ трудової культури).
Підготовка до свідомого вибору професії.
У трудовому вихованні найбільш ефективними і дієвими є практичні
справи, а тому учні беруть участь у трудових акціях з благоустрою
території школи та міста.
Налагоджено чергування учнів по школі та класі, часто
організовуються трудові десанти з прибирання приміщення школи та
класів.
З метою виховання поваги до людей праці проводяться свята Урожаю,
загальношкільні ярмарки за участю батьків, заходи про хліб, про різні
професії та Героїв праці.
Аби допомогти учням правильно обрати свою майбутню професію
проводиться профорієнтаційна робота: опитування та складання
професіограм психологом школи, зустрічі з представниками різних
професій, викладачами та студентами навчальних закладів, працівниками
центру зайнятості, екскурсії на виробництво тощо.
Завданнями морально-етичного виховання є:
Усвідомлена любов до Батьківщини, стійкий інтерес до минулого,
сьогодення і майбутнього рідного краю, почуття любові і поваги до
рідного народу, мови, дбайливе ставлення до природи і збільшення її
багатств.
Уміння жити і працювати в суспільстві.
Усвідомлення основних принципів гуманізму.
Розуміння високої цінності людського життя, прагнення будувати свої
взаємини з людьми за законами совісті, добра і справедливості.
Здатність до співпереживання, шляхетності і щедрості.
Потреба захистити слабкого, допомогти відстаючому, уміння поважати
честь і гідність людини.
Дбайливе і людяне ставлення до природи, тваринного і рослинного
світу.
Розуміння морально-етичної основи культури поведінки, гармонійного
поєднання культури поведінки з моральною вихованістю.
Потреба знати основні правила повсякденного етикету і бажання
виконувати їх, уміння поводитися згідно правил культури поведінки.
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Почуття міри і такту в спілкуванні з людьми.
У цьому напрямку проводяться уроки Доброти до Дня людей похилого
віку, до Дня інваліда.
Навесні 2015 року у школі відбувся флешмоб «Твори добро», у якому
взяли участь учні початкових класів.
Проводяться виховні години на різні морально-етичні теми.
Цікавими для учнів є уроки етикету, на яких вони вчаться правил
поводження за столом, у громадських місцях, вчаться правильно
спілкуватися. Незвичайним і дуже цікавим був захід, присвячений
японській культурі «Зустріч у чайному будиночку», який провела в
минулому році в 11-му класі Дмитренко Г. О.
Значна увага приділяється запобіганню негативних проявів у дитячому
середовищі – насильства, недоброзичливості, грубості. З цією метою
проводяться заходи з гендерної рівності, з формування умінь дружити,
допомагати один одному, пробачати та просити пробачення, бути
чесними, відповідальними тощо.
З метою виховання доброти, милосердя, здатності співчувати і
допомагати в школі проходять різні благодійні заходи: акція «Назустріч
мрії», «Передай добро по колу», «Грані добра», «Олівець добра» тощо.
Учні та працівники школи кілька разів проводили збір продуктів ат
теплих речей для учасників АТО
Діти взяли участь у акції «Лист солдату», «Валентинка для солдата»,
акції з виготовлення оберегів «Повертайтеся живими»
Діти нашої школи сплели дві маскувальні сітки, які волонтерами було
передано в зону проведення АТО.
В рамках акції «Діти України за мир» волонтери нашої школи
влаштували розповсюдження голубів миру серед жителів міста, взяли
участь у Всеукраїнській акції «Ми – ангели миру»
Під час роботи пришкільного табору відбувся конкурс малюнка на
асфальті «Діти України проти війни»
В нагороду за свої добрі справи весь колектив школи мав честь
приймати у своїх стінах Прапор Доброчинності, який потім передали
естафетою дитячому садочку №11 «Теремок».
Важливим напрямком виховної роботи з учнями є екологічне
виховання, основними завданнями якого є:
Засвоєння наукових знань про взаємозв’язок природи, суспільства і
людської діяльності.
Розуміння багатогранної цінності природи для суспільства в цілому і
кожної людини зокрема.
Оволодіння нормами правильної поведінки в природному середовищі;
Розвиток потреби спілкування з природою.
Активізація діяльності щодо охорони й поліпшення навколишнього
середовища
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Екологічне виховання розпочинається з розуміння прекрасного в природі
та відчуття себе частинкою довкілля. Щороку в рамках тижня осені учні
організовують виставку композицій з природного матеріалу, проявляють при
цьому неабияку фантазію та майстерність.
Так само щороку, але вже взимку, напередодні новорічних свят в школі
проходить виставка в рамках акції «Нехай твоя ялинка залишиться в лісі».
Діти представляють власноруч виготовлені ялинки: з паперу, дощику,
кольорових стрічок і, навіть, із шишок, цукерок, макаронів. Дитячій
майстерності не перестаєш дивуватися.
Трудове та екологічне виховання поєднується, коли учні висаджують біля
школи дерева, ялинки.
За кожним класом, починаючи з 5-го, закріплений шкільний квітник, на
якому учні вирощують квіти на свій смак, створюючи власний дизайн.
Безліч кімнатних рослин прикрашають приміщення школи. Багато
звичних, поширених, але є й рідкісні, екзотичні, які потребують особливого
догляду.
Перебуваючи в пришкільному таборі влітку 2014 року, діти брали участь у
висадці квітів на міських квітниках.
Навесні 2015 року учні 10-го класу (тепер вже 11-го) взяли участь в акції
«Майбутнє лісу у наших руках», під час якої було прибрано частину
прибережної зони у районі відвалів та розклеєно листівки із закликом не
смітити та берегти природу.
Кожної зими в рамках акції «Допоможи птахам взимку» проводиться
конкурс годівничок, які розвішуються на території школи, в парку або біля
дому і діти цілу зиму підгодовують пташок.
Не секрет, що великою проблемою в Україні є збереження першоцвітів,
які занесені до Червоної книги. Щовесни учні долучаються до акції
«Збережемо першоцвіти»: малюють малюнки, плакати, збирають цікаві
факти та легенди про ці рослини, складають вірші, казки, а також
розповсюджують екологічні листівки із проханням берегти першоцвіти.
Цікавий конкурс проходить щороку в пришкільному таборі. Він
називається «У сміття є друге життя». Діти виготовляють і демонструють
моделі одягу, різні дрібнички, сувеніри, стилізовані букети та композиції з
різних побутових та відпрацьованих предметів і матеріалів: пластикових
пляшок, сміттєвих пакетів, упаковок, обгорток ті іншого.
До Всесвітнього дня кішок в минулому начальному році діти
влаштували фотовиставку «У кадрі кішка», а також провели конкурс читців
поезій про кішку «Хто сказав «няв»?». Щороку до дня захисту тварин
проводиться конкурс газет «Пухнасті вісті» та різноманітні вікторини.
Цікаво та змістовно пройшов тиждень біології. Для учнів початкових
класів вчитель біології Болотова Н. А. влаштувала екскурсію в свій кабінет.
Діти розглядали муляжі та наочні посібники, познайомилися з будовою
людського скелета та ока, мали змогу побачити клітину через мікроскоп.
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Крім того, протягом цього тижня, а також під час відпочинку в таборі
проводиться багато природничих вікторин та інших заходів.
Щороку в рамках тижня екології, що проходить в кінці квітня,
обов’язково проводяться заходи, присвячені трагічній сторінці в історії
України – аварії на ЧАЕС. Особлива увага звертається на те, якої
непоправної шкоди завдано природі та здоров’ю людей.
І, звичайно, щоб бути ближче до природи різного краю в усі пори року
проводяться екскурсії до лісу, до річки, в міський парк тощо. Діти вчаться
спостерігати за сезонними змінами в природі, правильно себе поводити.
Щороку учні школи беруть участь у конкурсах природничого спрямування:
Конкурс “Зоологічна галерея” (2012)
Конкурс “В об'єктиві натураліста” (2013)
Конкурс “Допоможи птахам взимку” (2013-2014)
Конкурс “Колосок” (2013-2015)
Конкурс “Збережемо першоцвіти” (2013-2015)
Конкурс “Галерея кімнатних рослин” (2013-2014)
Конкурс “Парки – легені міст і сіл” (2014)
Акція “Майбутнє лісу у твоїх руках” (2015)
Для гармонійного розвитку особистості неабияке значення має художньоестетичне виховання. Його завдання:
Збагачення емоційно-естетичного досвіду, формування культури
почуттів, розвиток загальних та художніх здібностей, художньообразного мислення, універсальних якостей творчої особистості.
Виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та мистецтва,
світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій, розуміння
учнями зв'язків мистецтва з природним і предметним середовищем,
життєдіяльністю людини, зокрема сучасною технікою, засобами
масової інформації.
Виховання здатності сприймати та інтерпретувати художні твори,
висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки
та оцінки.
Розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду, опанування
художніми вміннями та навичками в практичній діяльності,
формування художньої компетентності — здатності керуватися
набутими
художніми
знаннями
та
вміннями,
готовність
використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з
універсальними загальнолюдськими естетичними цінностями та
власними духовно-світоглядними позиціями.
Формування системи знань та уявлень про сутність, види та жанри
мистецтва.
Виховання художніх інтересів, смаків, морально-естетичних ідеалів,
потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному
самовдосконаленні відповідно до індивідуальних можливостей та
83

вікових етапів розвитку, формування навичок художньої самоосвіти та
самовиховання.
Діти надзвичайно полюбляють брати участь в різноманітних
концертах. Багато з них займаються вокалом, хореографією, грають на
музичних інструментах і тому не упускають нагоди продемонструвати свої
таланти і вміння: Стародуб Володя, Россошенко Юля, Степанок Юля,
Шевцова Орина, Олійник Настя, Прутян Юра, Довгаль Таня, Довгань Олена
та Оля, Кривенки Денис, Максим, Віка – цей список можна ще довго
продовжувати. День учителя і 8 березня, День матері і фестиваль родинної
творчості – ось далеко не повний перелік мистецьких заходів, у яких беруть
участь ці та інші учні. Незмінними активістами та ведучими є учні 10-го
класу Суряк Олена, Норікова Аня, Косуліна Олена.
Особливо улюбленим дітьми, особливо учнями початкових класів, є
святкування Нового року, до якого всі із задоволенням готуються.
Полюбляють дівчатка також брати участь у конкурсах краси: «Міс
Осінь», «Міс табору», «Міні міс» та інших. В цьому навчальному році наш
традиційний конкурс «Міс Осінь» не відбувся, але на наступний рік ми його
обов’язково відновимо.
Часто діти мають змогу переглянути вистави лялькового театру, цирку,
програми пізнавального, профілактичного спрямування, які для дітей
забезпечують артисти обласних та інших колективів України.
До Дня партизанської слави щороку проводиться виставка квітів
«Безсмертя героїв», а в 2011 році – ще й до 50-річчя школи. Восени ми
обов’язково проведемо таку виставку вже до 55-річного ювілею нашої
школи.
Виставки виробів з природного матеріалу, про які ми вже згадували,
свідчать не лише про любов до природи, а й про неабиякий художній смак її
авторів, вміння добирати і компонувати потрібні елементи.
Говорячи про художньо-естетичне виховання, не можна залишити поза
увагою багаточисельні виставки та конкурси, організатором та керівником
шкільних етапів більшості з яких є вчитель обслуговуючої праці
Гайдайчук Л. А.: «Хліб і до хліба», «Капелюх повний здоров’я», «Народна
лялька», «Шкільні рукотвори», «Намалюю писанку», «Мій оберіг» та ін..
На своїх уроках та заняттях гуртка Лариса Анатоліївна Гайдайчук
вчить своїх учнів виготовляти писанки з всіма правилами цієї давньої
української традиції.
Готові писанки складають Великодню виставку, а потім прикрашають
інтер’єр нашої кімнати народознавства, де вони зберігаються.
Звичайно, що учні беруть активну участь у конкурсах художньо-естетичного
спрямування:
Конкурс «Хліб і до хліба»
Виставка до дня міста
Виставка «Шкільні рукотвори»
Конкурс «Український сувенір» (обласний)
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Конкурс «Новорічна композиція» (щорічний обласний)
Конкурс «Народна лялька» (Всеукраїнський)
Конкурс « Капелюх повний здоров'я» (Всеукраїнський)
Виставка до 200-річчя Т. Г. Шевченка (обласна, міська, шкільна)
Важливі завдання ставляться перед таким напрямком виховної роботи як
розвиток пізнавальної активності, а саме:
Розкриття розумових і творчих здібностей, талантів.
Розвиток інтелектуальної діяльності: пізнавального інтересу, творчої
активності, культури мислення тощо.
Вироблення вміння самостійно здобувати знання, використовувати їх у
практичній діяльності.
Формування особистісного світогляду.
Виховання розвиненої високоосвіченої людини.
Найбільш популярною формою роботи у цьому напрямку є інтелектуальні
ігри: брейн-ринги, вікторини, турніри ерудитів, «Колесо Фортуни», «Еврика»
і т.д. Запровадили ми проведення загальношкільного чемпіонату з
інтелектуальних ігор.
Важко переоцінити тут і значення бібліотечних уроків. Найчастіше вони
проводяться для учнів початкових, а також 5-6 класів. Теми дуже
різноманітні, але всі вони спонукають до читання, багато наочності,
мультимедійних презентацій, цікавих завдань і призів. Завідувач шкільною
бібліотекою Пономаренко О. І. ретельно готується до кожного заходу, тому
вони завжди проходять на належному рівні.
Діти із задоволенням відвідують шкільну бібліотеку, багато читають, що,
без сумніву, сприяє розвитку їх пізнавальної активності та підвищенню
ерудованості, освіченості. Для учнів 2-х класів проводиться посвята в читачі.
Запрошують учнів на цікаві заходи також працівники міської бібліотеки.
Діти виконують різні пізнавальні завдання, змагаються в ерудиції та вмінні
користуватися довідковою літературою.
У шкільній бібліотеці Олена Іванівна постійно оформляє виставки
тематичної літератури до різних дат і подій, завжди надає консультаційну
допомогу в пошуках літературних джерел.
Велику користь в розвитку пізнавальної активності учнів, у формуванні
інтересу до вивчення різних наук, дають предметні тижні. Завжди цікаво і
насичено проходять тижні математики, фізики, біології, української мови та
літератури, світової літератури, історії і правознавства.
Одним з пріоритетних напрямків виховної роботи школи є правове
виховання. Воно має на меті реалізацію надзвичайно важливих завдань:
Озброєння учнівської молоді знаннями законів, систематичне
інформування їх про актуальні питання права.
Формування правової свідомості як сукупності правових уявлень,
поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення особистості
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до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій
ситуації.
Прищеплення учням поваги до держави і права.
Вироблення навичок і звичок законослухняності як результату
свідомого ставлення до громадянського обов'язку.
Формування в учнів нетерпимості до правопорушень, злочинності,
намагання брати посильну участь у боротьбі з ними, здатності
протистояти негативним впливам.
Подолання у правовій свідомості помилкових уявлень, що
сформувалися під впливом негативних суспільних явищ.
Окрім уроків правознавства, поширеними формами проведення
позакласних заходів з правовиховної роботи є турніри юних правознавців,
вікторини, тематичні брейн-ринги, аукціони правових знань, круглі столи,
правові хвилинки тощо.
Цікаві уроки права для старшокласників проводяться щороку
працівниками міського центру зайнятості.
Ефективними також є зустрічі учнів з працівниками правоохоронних
органів,
управління
юстиції,
які
проводять
серед
дітей
правороз’яснювальну роботу.
Щороку учні школи беруть активну участь у конкурсах правового
спрямування:
Подорож по алеї правових знань.
Права у моєму житті.
Крок до права.
Світ моїх прав.
Правова освіта та виховання учнівської молоді тісно пов’язана з
превентивним вихованням.
Проблема превентивності завжди була і є пріоритетною в системі
психолого-педагогічних, медичних, правових, соціологічних досліджень у
різних країнах світу. В Україні ця проблема набуває особливої гостроти,
оскільки молодь формується в складних соціокультурних умовах
економічних і політичних суперечностей, неврівноваженості соціальних
процесів, криміногенності суспільства.
Превентивне виховання – це комплексний цілеспрямований вплив на
особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними
інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний
розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів
соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у
поведінці дітей та молоді, на їх допомогу і захист.
Як зазначається в Концепції превентивного виховання дітей і молоді,
превентивне виховання має бути цілеспрямованою системою заходів
економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного,
інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на
формування позитивних соціальних установок, запобігання негативним
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звичкам, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих
відносин.
Превентивне виховання посідає важливе місце в системі виховної
роботи сучасної школи. Воно включає в себе підготовчі та профілактичні дії
педагогічного колективу, спрямовані на запобігання формування в учнів
негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки та
організацію належного догляду за діяльністю школярів.
Метою превентивного виховання є досягнення сталої відповідальної
поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального
оточення.
Основні завдання превентивного виховання:
- створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі
різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної діяльності, що
сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку,
виробленню стійкості до негативних впливів;
- забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану
на протидію втягуванню дітей та молоді в негативні ситуації;
- надавати комплексну психолого-педагогічну та медико-соціальну допомогу
тим неповнолітнім, які її потребують;
- забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили
протиправні дії або зловживають наркотичними, психотропними
речовинами;
- стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної
соціальної орієнтації, сприяти валеологізації навчально-виховного процесу,
виробленню з раннього віку навичок охорони власного життя і здоров’я;
- сприяти виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при
підготовці спеціалістів (педагогів, психологів, медиків, соціологів, юристів),
батьків; об’єднанню зусиль різних суб’єктів превентивної роботи.
Здійсненню превентивного виховання сприяють психолого-педагогічна
профілактика та корекція відхилень у поведінці учнів, використання
нестандартних форм виховання, забезпечення зайнятості та змістовного
відпочинку дітей під час канікул, допомога соціально дезадаптованим
категоріям дітей, профілактика дитячої бездоглядності, просвітницька робота
щодо запобігання протиправній поведінці, наркоманії, алкоголізму,
захворюваності на ВІЛ/СНІД та хворобам, що передаються статевим шляхом;
правильне статеве виховання.
Відповідно до методичних рекомендацій з питань профілактики
негативних явищ в учнівському середовищі щорічно
педагогічними
працівниками Ватутінської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 6 поновлюється
інформація та матеріали:
1. Всієї необхідної законодавчо-нормативної документації;
2. Вносяться корективи у паспортизацію класів соціального спрямування
(оновлюються списки пільгових та проблемних категорій учнів), всю
інформацію узагальнено у соціальному паспорті навчального закладу.
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3. Проводиться постійна робота по виявленню учнів, які потребують
підвищеної педагогічної уваги, відповідно складається розгорнутий
банк даних на них за категоріями:
 діти, які потребують підвищеної педагогічної уваги;
 діти, які знаходяться на внутрішкільному контролі;
 діти, які проживають у сім’ях зі СЖО.
Банк даних дітей, які знаходяться на обліку у КМСД, відсутній.
4. З метою всебічного розвитку дітей учні нашої школи залучаються до
участі в
різноманітних формах організованого дозвілля, що сприяє
змістовній зайнятості у позаурочний час. Таким чином дитяча позитивна
активність слугує попередженню правопорушень та злочинності, а
досягнення деяких учнів – наявним прикладом для наслідування своїх
однолітків. Широкий аспект виховних шкільних та позашкільних заходів
сприяють формуванню правової свідомості та громадянської активності.
У превентивному вихованні учнівської молоді важливим є залучення
до виховного процесу батьків, громадських організацій, самоврядування;
координація взаємодії школи, сім’ї та громадськості. Постійна співпраця
школи з батьками, іншими суспільними виховними інститутами, забезпечує
стійкість і стабільність навчально-виховного процесу, сприяє усуненню
психолого-педагогічних порушень соціальної адаптації неповнолітніх.
Робота педагогічного колективу школи у напрямі превентивного
виховання полягає передусім у формуванні в учнів високих моральних
якостей, які є головним чинником вибору способів поведінки. Адже він має
здійснюватись на основі морально-правових знань, уявлень, поглядів,
переконань, почуттів, які склались у нашому суспільстві і становлять
суспільну свідомість, що справляє вирішальний вплив на формування в учнів
моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності
обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості,
відповідальності тощо.
Як бачимо, превентивне виховання тісно пов’язане з правовиховною
роботою, зокрема, з формуванням правової культури школярів. Необхідність
формування правової культури учнів зумовлена наступними факторами.
По-перше, однією із сторін розвитку творчої особистості є наявність у
неї високої культури поведінки, адже не можна вважати фізично здорову
людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, порушує норми
моралі чи законів.
По-друге, в Україні спостерігається тенденція зростання дитячої
злочинності, відповідно посилюється гострота проблеми правопорушень
серед учнівської молоді. Статистика викликає тривогу і занепокоєність. За
останні 10 років удвоє зріс рівень дитячої злочинності в Україні. Близько 70
тис. дітей і підлітків стоять на обліку правоохоронних органів. Питома вага
юних правопорушників нині складає 25% проти 13% десять років тому.
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Дослідження причин правопорушень неповнолітніх свідчить, що у 6080% випадків механізм протиправної поведінки був “запущений” недоліками
сімейного виховання. Тому педагогічним колективом школи спрямовано
роботу на своєчасне виявлення в підлітків ранніх ознак девіантності та
основних причин їх формування. Встановлено, що найбільш типовими
помилками сімейного виховання є:
- дефіцит позитивного спілкування батьків з підлітками;
- відсутність у дорослих стійких власних моральних установок;
- організація життя в сім’ї не сприяє формуванню у дитини моральних
звичок;
- батьки не знають і не розуміють внутрішнього світу своєї дитини;
- недоброзичливе, грубе ставлення дорослих до підлітка.
Специфіка професійного завдання класного керівника в превентивному
вихованні визначається необхідністю корекції соціально-педагогічної
ситуації розвитку життєдіяльності підлітків, виявлення та аналізу
деструктивних факторів, які зумовлюють девіантну поведінку неповнолітніх.
Згідно з отриманими від класних керівників даними соціальний педагог,
заступник директора з виховної роботи складає соціальний паспорт школи,
план правовиховної роботи в школі.
Одним із найтиповіших правопорушень учнів є пропуски уроків без
поважних причин. З метою їх недопущення в нашій школі класними
керівниками, дирекцією проводиться профілактична робота з класними
колективами та індивідуальна корекційна робота з учнями, схильними до
пропусків. В школі налагоджений жорсткий контроль за відвідуванням
учнями уроків. У роботі з учнями, схильними до правопорушень, найбільш
результативним є особистісно зорієнтований підхід. Тому чи не найбільшу
увагу слід надавати індивідуальній роботі з такими учнями. Вона передбачає
щоденну цілеспрямовану планомірну роботу.
Правовий аспект превентивного виховання в школі передбачає охорону
і захист прав особистості, формування в учнів правової культури.
Проводяться уроки права, тижні правових знань, здійснюється індивідуальна
робота з дітьми, схильними до правопорушень, з дітьми, які потребують
корекції поведінки, класні години на правові теми тощо.
В основу системного комплексного підходу до здійснення виховного
процесу в школі покладено врахування вікових особливостей дітей.
Усередніх класах – це створення, в першу чергу, сприятливої психологопедагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики й педагогічної
корекції відхилень у поведінці, усебічне вивчення індивідуальних
особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленнями у поведінці і розвитку.
Заслуговує уваги робота вчителів, які проводять ранню діагностику:
визначають сім’ї, у яких вихованню дітей не приділяється належна увага,
знайомляться із сімейними умовами, з’ясовують, яка допомога потрібна
батькам у вихованні дитини. У старших класах робота спрямовується на
пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів.
У закладі розроблена система профілактичної роботи:
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1.Класні керівники вивчають особливості контингенту учнів, причини
виникнення важковиховуваності, передовий досвід роботи з цими учнями,
визначають шляхи вдосконалення роботи з ними та їх сім’ями.
2.Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи планує
виховну роботу з учнями, що входять до групи ризику, кризовими сім’ями,
координує і узгоджує план роботи школи з планами роботи класних
керівників.
3.Класні керівники виявляють та вивчають інтереси, здібності, нахили учнів,
залучають їх до позакласної та шкільної діяльності.
4.Вчителі-предметники надають індивідуальну допомогу в ліквідації
прогалин в знаннях.
5.Педагог-організатор залучає до роботи в гуртках, секціях, клубах,
загальношкільних заходах.
6.Органи учнівського самоврядування залучають до різних видів суспільнокорисної діяльності.
7.Батьківський комітет школи співпрацює з педагогічним колективом в
організації педагогічного всеобучу батьків, заслуховує на засіданнях учнів з
групи ризику та їх батьків.
8.Бібліотекар школи планує розвиток читацьких інтересів учнів.
В навчальному закладі протягом кількох років діє єдина
загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.
Слід також зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних
керівників та адміністрації вдалося знизити кількість уроків, пропущених без
поважних причин.
Класні керівники, вчителі-предметники забезпечують постійний
контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних
занять. Активно застосовують різноманітні форми підвищення мотивації
учнів до навчання. На кожному уроці контролюють відвідування учнями
навчальних занять. У кожному конкретному випадку відсутності учнів на
заняттях невідкладно з'ясовують причини, встановлюють місце перебування
дитини.
Учні, які систематично або тривалий час не відвідують заняття без
поважних причин, відсутні.
Активно використовується педагогічний потенціал батьківських
комітетів кожного класу та громадських організацій для впливу на учнів, які
без поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків або осіб, які
їх заміняють.
В школі створено раду з профілактики правопорушень, в склад якої
входять: члени адміністрації школи, вчителі, голова батьківського комітету
та педагог-організатор. Рада профілактики бере участь у проведенні
антиалкогольних та антинаркотичних заходів, пропагує здоровий спосіб
життя.
В обов’язки ради входить організація та проведення правової пропаганди
серед учнів. Одним із пріоритетних напрямів реформування виховного
процесу є необхідність забезпечення в кожному навчально – виховному
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закладі відповідних умов для розвитку фізично та психічно здорової
особистості, запобігання пияцтву, наркоманії, насильству, іншим
асоціальним явищам, що негативно впливають на здоров’я людей.За даними
наукових досліджень, найпоширенішими проявами девіантної поведінки
дітей шкільного віку є: куріння (62 %), крадіжки (47 %), алкоголізм (25 %),
вживання наркотиків, бійки (25 %). Серед інших відхилень в поведінці
школярів – приниження людської гідності, вимагання, статева розпуста,
бродяжництво.Сьогодні особливо важливою є проблема зайнятості учнів у
позаурочний час та педагогічного управління їхньою діяльністю і час
дозвілля, оскільки вона пов’язана із виконанням завдань всебічного розвитку
особистості в період демократизації та гуманізації шкільного життя. Для
превентивного виховання добирається життєво важлива й доступна для
шкільного віку за обсягом і змістом морально – правова інформація та
інформація про здоровий спосіб життя, яка дозволить в обмежений час
досягти максимального виховного ефекту, не перевантажуючи пам’яті учнів
непотрібними фактами й деталями. Морально – правові знання сприяють
виробленню в школярів чіткого уявлення про те, що є моральним, а що
аморальним у конкретній ситуації, що корисно для здоров’я, а що шкідливо.
Учень, у якого сформовані правові, моральні погляди й переконання, не лише
усвідомлює їх істинність, а й готовий діяти відповідно до суспільних норм і
вимог законів.
Результатом превентивного виховання є поведінка учнів, що
визначається основними показниками вихованості:
1. Поведінка в сім'ї: чи виявляє дитина інтерес до сімейних справ, проблем у
родині, чи переживає разом з іншим членами родини радощі й негаразди.
2. Поведінка в школі: уважність на уроках, старанність у виконанні завдань
учителів. Вияв почуття відповідальності за доручені справи, бережливе
ставлення до шкільного майна, дотримання правил для учнів і режиму
закладу.
3. Ставлення до старших: ввічливість у спілкуванні, надання посильної
допомоги тим, хто її потребує.
4. Ставлення до ровесників: активна участь у спільній діяльності. Прагнення
поділитися своїми успіхами та невдачами з товаришами. Бажання
безкорисливо допомагати друзям, прагнення не підводити клас, групу.
5. Поведінка на вулиці та в громадських місцях: дотримання правил
вуличного руху, збереження природи, дотримання чистоти в громадських
місцях, у транспорті, на вулиці.
6. Ставлення до самого себе: охайність і бережливість, дотримання правил
особистої гігієни, виконання режиму дня, адекватна оцінка своєї поведінки та
окремих вчинків, правдивість, принциповість.
Досягнути успіхів спільними зусиллями шкільної та позашкільної
освіти, сім’ї та громадськості можливе лише при умові, якщо зміни
відбудуться у нас самих. Педагогічна система профілактики повинна
враховувати і виховні можливості позашкільних установ. Однак скрутне
фінансове становище нашої країни, дух комерції майже виключили цю ланку
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із загальної системи. Кількість учнів, які відвідують ці заклади, зведена до
мінімуму, хоча участь у конкурсах міжнародного та Всеукраїнського рівнів
тільки збільшуються за кількістю їх проведень.
У цілому профілактична робота здійснюється в напрямах проведення
індивідуальної виховної роботи з важковиховуваними учнями та загальної
профілактичної роботи (організація виховних заходів профілактичного
характеру).
Для організації індивідуальної виховної роботи важливо знати
позитивні та негативні риси характеру учня, причини педагогічної
занедбаності останнього й особливості їх прояву, його готовність до
виховання, ставлення до допущених негативних вчинків, наявність бажання
стати кращим, на яку допомогу і звідки він очікує.
Що стосується загальної профілактичної роботи, то дорослі часто
вишуковують різноманітні причини правопорушень, не помічаючи головної
– поганих справ навчання. Переважна більшість неповнолітніх
правопорушників, це учні, які втратили інтерес до навчання , не відчувають
бажання щось знати.
Таким чином, система профілактики правопорушень серед
неповнолітніх повинна, зокрема, включати роботу по усуненню причин і
умов, які сприяють девіантній поведінці; забезпечення прав та соціальних
гарантій неповнолітніх; надання допомоги дітям із неблагополучних сімей;
вдосконалення законодавства; поліпшення матеріального стану громадян
нашої країни.
Розуміючи важливість даної роботи, аби завадити подальшому
розвитку в дітей антиморальних якостей,
педагоги школи прагнуть
налагодити
тісну
співпрацю
з
батьківською
громадськістю.
Найпоширенішими формами такої взаємодії є відвідування учнів вдома з
метою ознайомлення з умовами проживання і виховання дитини, що дає
можливість раннього виявлення неблагополучних сімей, проведення
тематичних батьківських зборів, індивідуальних консультацій, підтримання
постійного контакту з батьками через учнівські щоденники, телефонним
зв’язком.
У 5 класі:
«Учень і вчитель: стиль взаємостосунків»
«Чому шкідливе паління?»
«Про скромність та зарозумілість»
У 6 класі:
«Вплив сім’Ї на формування шкідливих звичок»;
«Як навчити дитину жити (правила поводження в різних життєвих
ситуаціях)»;
«Сучасний етикет: правила поведінки у громадських місцях»
У 7 класі:
«Роль сім’ї у профілактиці правопорушень»ь;
«Бездоглядність дітей та її наслідки»;
«У сім’ї росте донька. У сім’ї росте син»;
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«Сім’я – джерело патріотизму»;
«Про шкідливість тютюнопаління та вживання алкогольних і енергетичних
напоїв»;
У 8 класі:
Індивідуальна робота: тренінгові заняття «Загляньмо на хвилину у свою
душу» (складання учнями власної характеристики), бесіди «Чому мене
ігнорують у колективі», «Як навчитись контролювати свої висловлювання»,
відвідування категорійних сімей з метою виявлення умов проживання дітей,
робота з батьками.
Батьківські збори:
«Вплив моральної атмосфери та психологічного клімату сім’ї на дитину
підліткового віку»;
«За круглим столом з батьками «Про обов’язки дитини, її правовий захист»;
«Дискусійне обговорення проблемного питання щодо запобігання
підліткового правопорушення та злочинност»і;
«Інформаційне повідомлення «Правовий захист дитини від насилля в сім’ї».
У 9а класі:
Батьківський лекторій « Сім’я як колектив і виховання підлітків», «Поговори
зі мною, мамо…», « Батьки і боротьба з токсикоманією».
Інформаційно-пізнавальні години, диспути, бесіди, зустрічі за круглим
столом на теми «Не стань жертвою торгівлі людьми», «Я маю право…»,
«Права та свободи людини і громадянина», засідання дискусійного клубу
«Кулак – доказ? Крик – аргумент?».
У 9б класі:
«З чого починається Україна. Самосвідомість»;
«Національна символіка»;
«Дотримання Законів України – обов’язок кожного громадянина»;
«Права та обов’язки учня школи»;
«Конвенція ООН «Про права дитини». Знай свої права»;
«Види насильства. Як уникнути насилля».
«Про участь сім’ї в благодійних акціях»;
«Взаємовідносини класному колективі: образи, принижеття, поняття
товаристськості»;
«Оздоровлення дітей»;
«Про безпеку та збереження життєдіяльності дитини: перша допомога при
харчовому та алкогольному отруєнні»;
«Вплив токсичних та наркотичних речовин на мозок підлітка».
У 10 клас:
«Психологія поведінки підлітка»;
«Батьківський авторитет»;
«Права та обов’язки батьків у виховання дітей»;
«Дисципліна – це добре чи погано»;
«Шляхи вирішення конфліктних ситуацій»;
«Права і обов’язки школяра»;
«Кримінальна відповідальність неповнолітніх»;
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«Бачити зло і мовчати – вчиняти злочин»;
«Про необхідність дотримання учнями Статуту школи та внутрішкільного
розпорядку»;
«Падіння моралі; наслідки»;
«Декларація прав дитини».
У 11 класі:
«Роль сім’ї у вихованні майбутнього сім’янина»;
«Запобігання правопорушенням і злочинності»;
«Знати і виконувати правила для учнів – наш обов’язок»;
«Світова книга прав дитини» ( на основі статей Конвенції ООН «Про права
дитини»);
«Чи може людина бути творцем свого щастя?»;
родинне свято «Родина,родина: від батька до сина»;
«Я обираю своє майбутнє»;
перегляд
та обговорення відеофільмів
«Злочин проти природи»,
«Алкогольний терор», «Від формування правильної поведінки до правової
культури»;
«Поведінка старшокласників у громадських місцях»;
«Я вчора і я сьогодні, а ким я стану завтра…»;
прес-конференція «Правда про куріння»;
«Пізнай себе і ти пізнаєш світ»;
«Права та обов’язки дітей у шлюбно-сімейному законодавстві»;
«Будувати життя чи пристосовуватися до обставин»;
«Підліткова праця: правознавчий аспект. Трудові канікули»;
урок правових знань «Конвенція ООН та Конституція України про права
дитини».
Але проблема полягає в тому, що сучасна сім’я часто не бажає, не вміє
чи неспроможна правильно виховувати дітей. Тому школа, налагоджуючи
контакт з сім’єю і постійну взаємодію, повинна допомогти у розв’язанні цієї
проблеми.
Однією з ефективних форм педагогізації батьків та зростання їх
правової культури є заняття батьківського університету. Зокрема, важливу
роль у превентивно-виховній роботі відіграють батьківські конференції з
участю лікарів, працівників правоохоронних органів.
Чи не найважливіша роль у превентивному вихованні учнівської
молоді відводиться класним керівникам. Адже обов’язки класного керівника
передбачають ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень за
учнями, обліку учнів класу, схильних до правопорушень; залучення таких
дітей до різних видів діяльності (громадсько-корисної, спортивної, творчої,
пізнавальної тощо); популяризацію в учнівському середовищі знань про
негативний вплив на здоров’я дитини алкоголізму, наркотиків, куріння,
формування в учнів потреби у здоровому способі життя; проведення
індивідуальної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки;
здійснення контролю за організацією вільного часу таких учнів;
інформування батьківської громадськості про дотримання учнями норм
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поведінки чи їх порушення; співпрацю з інститутами, причетними до
виховання підлітків з девіантною поведінкою.
У роботі з батьками найпоширенішими є батьківські збори
(проводяться щонайменше 4 рази на рік), батьківський просвітницький
лекторії, індивідуальні форми навчання (відвідування сімей вдома, телефонні
спілкування), батьківські дні (дні відкритих дверей,відкриті уроки та виховні
заходи), родинні свята, походи, екскурсії, спортивні заходи тощо.
Для організації правовиховної просвітницької роботи в нашій школі
активно спрямовано роботу на ознайомлення та вивчення законодавчої бази,
обговорюються проблеми суспільства та їх вплив на розвиток особистості
дитини. У цьому навчальному році проведено в 4 класі (Чередніченко Н.П.)
такі форми роботи з батьками: збори-практикуми: «Ціннісне ставлення
особистості до суспільства й держави», збори-диспути: «Ціннісне ставлення
до праці», тренінг «Дефіцит батьківської уваги» (із практичним психологом);
у 5 класі обговорювалися правила поводження з Інтернетом; класним
керівником 8 класу Гайдайчук Л.А. проведено батьківський лекторій на
тему «Освіта в Україні», «Доступ до публічної інформації»; у 9а класі
(Барабаш Т.С.) « Сім’я як колектив і виховання підлітків», «Поговори зі
мною, мамо…», « Батьки і боротьба з токсикоманією». На батьківських
зборах 10 класу обговорювалися «Психологія поведінки підлітка»,
«Батьківський авторитет», «Права та обов’язки батьків у виховання дітей»,
батьки одинадцятикласників спілкувалися про роль сім’ї у вихованні
майбутнього сім’янина та про запобігання правопорушенням і злочинності.
Всім відомо, що головним чинником формування гідної людини
є
злагоджена співпраця сім’ї, школи й громадськості, тому слід спрямовувати
усі зусилля на досягнення високої мети – виховання власної опори.
Наступний аспект виховної роботи – це організація учнівського
самоврядування.
Учнівське самоврядування - це педагогічна проблема, основою стратегії якої
є:
створення духовно-морального клімату взаємних стосунків;
утвердження учнів у ролі організаторів і відповідальних за якість життя
колективу;
перетворення їх на суб'єкт виховання і самовиховання.
Учнівське самоврядування сприяє:
згуртуванню шкільного колективу;
розвитку громадської думки;
формуванню в учнів організаційних та управлінських умінь;
усвідомленню особисто своїх прав, свобод, обов'язків;
вияву самостійності;
задоволенню потреб у спілкуванні з однолітками;
самоствердженню в суспільно-значущій діяльності;
ефективному входженню дітей у доросле життя;
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підготовці активних громадян держави.
Доцільно-організоване за змістом і формою учнівське самоврядування:
містить потужний виховний потенціал;
розвиває лідерські якості;
формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації;
створює простір для самореалізації.
У нашій школі створено орган учнівського самоврядування – раду «Лідер»,
яку очолює голова, учениця 10-го класу Косуліна Олена. Рада включає у себе
комісії: навчальну, дисципліни і порядку, культмасової, спортивної і
волонтерської роботи, а також інформаційний центр.
Навчальна комісія здійснює:
Контроль за відвідуванням учнями уроків.
Проведення рейдів “Дзвінок”, “Підручник”, “Зошит”, “Шкільне
приладдя”, “Домашнє завдання”.
Допомогу в організації та проведенні заходів навчального
спрямування.
Завданням комісії дисципліни і порядку є:
Контроль за поведінкою учнів на уроках та під час перерв.
Організація чергування.
Робота з учнями, що перебувають на внутрішкільному обліку.
Допомога в організації та проведенні заходів правового спрямування.
На комісію культмасової, спортивної та волонтерської роботи покладаються
такі обов’язки:
Організація дозвілля.
Допомога в організації та проведенні спортивно-оздоровчої роботи.
Організація волонтерської діяльності.
Коротко скажу, що у школі діють два волонтерські загони: «Добротворці»,
які займаються благодійною діяльністю, та «Вітамін», який пропагує
здоровий спосіб життя.
Інформаційний центр виконує такі функції:
Інформування учнів про всі заходи, які відбуваються в школі.
Організація та проведення загальношкільних лінійок.
Поповнення інформаційними матеріалами шкільного веб-сайту.
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Розділ ХІ. Медичне обслуговування
Медичне обслуговування в навчальному закладі організовано належним
чином. Щороку проводиться поглиблений профілактичний медичний огляд
дітей навчального закладу. В медичному огляді беруть участь такі
спеціалісти: педіатр, хірург, ортопед, стоматолог, отоларинголог, гінеколог,
офтальмолог, невропатолог, ендокринолог, психолог. Спеціалістами було
оглянуто 349 учні із них виявлено хворих 329, що складає 94%.
Виявлені такі хвороби: анемія – 1, - 0,3%, гіперплазія щитовидної залози
– 106, - 30%, проблеми зору – 49, 14%, порушення постави – 173, - 53%,
шлунково-кишкові захворювання – 10, - 3%, нервові захворювання – 27, 8%,
серцево-судинні захворювання – 251, - 76%.
В порівнянні з минулим роком загальна захворюваність учнів зменшилась
на 10%, по конкретним захворюванням: гіперплазії щитовидної залози, анемії
– залишилися на тому самому рівні, зменшилися проблеми зору на 15%,
нервові захворювання на 5%, серцево-судинні на 25%, збільшилися:
шлунково-кишкові захворювання на 3%, за відсутності туберкулінової
вакцини обстеження дітей на тубінфікованість в цьому році не проводилося.
З метою профілактики захворювань дітей в школі, проводяться наступні
заходи:
систематичний нагляд за станом здоров’я школярів, огляд учнів на
педикульоз та коросту;
здійснює контроль за температурним режимом в школі;
проводить або поновлює маркування парт, столів і стільці;
контролює санітарний стан і особисту гігієну працівників харчоблоку;
проводить нагляд за технологією приготування страв, миттям посуду,
терміном реалізації продуктів харчування та слідкує за їх якістю.
Щорічно організовується огляд та лікування ротової порожнини
лікарями-стоматологами.
Постійно проводиться вакцинація дітей згідно календарю щеплень.
Шкільною медичною сестрою та лікарями поліклініки постійно проводяться
бесіди школярам на теми профілактики захворювань згідно плану санітарнопросвітньої роботи.
Кожного року влітку при школі працює оздоровчий табір «Веселий
вулик».
Розділ ХІІ. Роль навчального закладу у житті територіальної
громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю,
громадськими об’єднаннями
Робота зі зверненнями громадян у Ватутінській ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
ведеться відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення
громадян», Указу Президента України
від 09.02.2008 №109 «Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства зі зверненнями громадян
в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
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власності, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14
квітня 1997 року №348. У школі сформовано папку нормативних документів
чинного законодавства по роботі зі зверненнями громадян, яка спрямована на
кваліфікований, своєчасний розгляд, задоволення законних вимог заявників,
реалізації повною мірою визначених законодавством повноважень.
Питання роботи із зверненнями громадян розглядалися на нарадах при
директору, аналізуються у звітах. Форма реєстрації звернень - журнальна.
Журнали реєстрації ведуться відповідно до вимог Інструкції. Журнал
реєстрації поаркушно пронумеровано, прошнуровано, підписано керівником
і скріплено печаткою. У 2015 році було 2 звернення до вищих інстанцій. За
результатами розгляду звернень громадян всі питання вирішено позитивно.
Скарги відсутні.
Облік та діловодство щодо звернень громадян та організація особистого
прийому громадян ведеться директором Ватутнської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
згідно Інструкції. Проводиться робота з педагогічними працівниками по
ознайомленню із законодавством України щодо звернень громадян.
Особистий прийом громадян проводиться щопонеділка, середи та п’ятниці з
15.30 год. до 17.00 год. у кабінеті директора. Вибірковою перевіркою
матеріалів порушень вимог чинного законодавства з питань розгляду
звернень громадян не виявлено.
Організована належним чином робота з батьками. У школі діє
батьківський комітет та загальношкільні батьківські збори, робота яких
спланована, покликана координувати спільну роботу всіх учасників
навчально-виховного процесу. Значну роль у вихованні школярів мають
спільні дії школи і сім’ї. Під час проведення семінарських занять «Родинне
виховання», на загальношкільних батьківських зборах розглядалися питання
з профілактики злочинності, правопорушень серед учнівської молоді,
правової відповідальності за вчинки неповнолітніх дітей. Індивідуальна
робота з батьками (індивідуальні бесіди та консультації, зустрічі з батьками)
сприяють встановленню міцних та дружніх стосунків з родинами учнів.
Активно працює батьківський комітет. Головним завданням якого є
налагодження тісного зв’язку, пропаганда педагогічних знань, організація
заходів спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних
для організації діяльності дитини дома. Практикуються такі форми роботи з
батьками як диспути, семінари, батьківські збори, тренінги, анкетування,
лекції, відвідування сімей школярів, запрошення батьків до школи, бесіди і
лекції для батьків, консультації тощо. Однією з традиційних з форм роботи з
батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з
врахуванням вікових особливостей дітей. Навчальний заклад співпрацює з
місцевою громадою через органи місцевого самоврядування. Це відображено
в планах роботи батьківського комітету, у тематиці загальношкільних та
класних батьківських зборів. Проводяться тематичні консультації, тренінги
для батьків, шкільні свята. Батьки беруть участь у проведенні ремонту
класних кімнат.
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