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с. Степанки  24.06.2020 р. 

 

 

  Закінчився навчальний рік і тому я хочу зробити підсумки роботи колективу 

школи, та прозвітувати  про свою діяльність на посаді директора школи  

протягом 2019-2020 навчального року, керуючись Законом України «Про 

освіту», «Примірним положення про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 

про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю» 

   Педагогічний колектив школи та адміністрація закладу  в поточному 

навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по 

виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними 

документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: 

Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну 

середню освіту», концепцією «Нова українська школа», новими Державними 

стандартами освіти, Кодексом законів про працю, статутом школи, 

перспективним та річним планом роботи школи, Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, та іншими нормативними актами, забезпечував 

вдосконалення навчально-виховного процесу та   його результативність.  У 

2019-2020н.р.   продовжувалась реалізація   комплексно – цільових програм,   

спрямованих на вдосконалення освітнього процесу,      створення 

сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів учнів, формування їх 

навчальних та життєвих компетенцій. 

    

1. Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу 

 

Приміщення школи збудоване за типовим проектом. Введено в 

експлуатацію в 1958 році. Має загальну площу 1520 м 2. Воно знаходиться в 

задовільному стані але потребує капітального ремонту. Поточний ремонт 

проводиться щорічно та якісно. 

Опалювальна система знаходиться у задовільному стані, у грудні 2018 

року проведено переобладнання газової котельні та встановлено 2 нових 

твердопаливних котли. У приміщеннях школи забезпечується тепловий 

режим відповідно до ДСНУ. 

В школі діє водопровід. В шкільній їдальні та внутрішніх туалетах 

підключено проточну холодну та гарячу воду. 



В школі створені необхідні умови з безпеки життєдіяльності, охорони 

праці та санітарно-гігієнічних норм. Про це свідчать акти готовності школи 

до роботи. 

Для створення освітнього середовища в школі є: 

- класна кімната для навчання учнів 1 -го класу – 31 м 2;  

- класна кімната для навчання учнів 2 -го класу – 51 м 2  ; 

- класна кімната для навчання учнів 3-го класу – 51 м 2; 

- класна кімната для навчання учнів 4 -го класу – 51 м 2; 

- кабінет української мови та літератури (класна кімната 8 класу)– 31 м 
2; 

- кабінет математики (6 класу) – 18 м 
2; 

- кабінет хімії та біології (класна кімната 7 класу)- 60 м 2 ; 

- кабінет географії  (10 класу)-51 м 2 ; 

- класна кімната 11 класу – 25кв.м; 

- кабінет історії  та правознавства (9 класу) - 51 м 2 ; 

- кабінет фізики та інформатики - 51 м 2 ;  

- кабінет іноземних мов (5 класу) - 51 м 2 ; 

- кабінет предметів художньо-естетичного циклу – 51м2 ; 

- кабінет Захисту Вітчизни 18 м 2.  

- кімната ГПД -  51 м 2 . 

                                        

       У 2019-2020н.р. в закладі освіти було створено ще один комп'ютерний 

клас для навчання учнів початкової школи. Всього в закладі  є в наявності 30  

комп'ютерів, два навчальних комп'ютерний класів, проте частина з них є 

застарілими та потребують оновлення. 

        В школі наявна інтерактивна дошка та профорієнтаційних термінал. 

Степанківська ЗОШ І-ІІІ ступенів підключена до мережі Інтернет.  

Тип зв’язку – безпровідний, в закладі освіти працює «FI-WI», успішно 

здійснюється документообіг між Степанківською ЗОШ І-ІІІ ст, відділом 

освіти, іншими організаціями та установами, школами району. Наявний сайт 

закладу http://stp.pgedu.vn.ua/. 

Адреса електронної пошти школи  stepint@ukr.net 

                                                                                    
2.Забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами 

Кадрове забезпечення школи здійснено у повній відповідності з 

освітньою програмою школи, спеціалізацією та п'ятиденним режимом 

роботи. Освітній процес забезпечують 21 педагогічний працівник. 

Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. 

Школа укомплектована педагогічними кадрами. 

               Освітній рівень педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 

Освітній рівень Кількість 

1. Мають вищу освіту 20 



2. Мають середню спеціальну освіту 1 

              

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників 

№ 

з/п 

Категорія Кількість 

1. Спеціаліст вищої категорії   6 

2. Спеціаліст І категорії 13 

3. Спеціаліст II категорії 0 

4. Спеціаліст 2 

3. Методична робота 

 

    У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на 

діагностичній основі. Вже не один рік педагогічний колектив працює над 

проблемою «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах 

компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»».  

  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які 

мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є 

керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками 

молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, 

методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами школи результативно використовуються нормативні 

документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, 

матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних 

методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична 

та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної 

документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби 

(комп’ютер, копіювальна техніка), тощо. 

 Результативною була робота  методичних об’єднань. В школі систематично 

проводяться предметні тижні, відкриті уроки, виховні заходи. Педагоги 

ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. 

Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється 

хорошими показниками.  

  Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику 

інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається 

шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні 

технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. 

Використовуються в освітньому процесі також проектно-рефлексивні, 

модульні технології, технології продуктивного навчання. 

   Відповідно до річного плану роботи школи та з метою удосконалення 

змісту, форм та методів методичної роботи було проведено методичний 

тиждень на тему «Креативність вчителя як актуальна проблема педагогічної 

діяльності», круглий стіл «Подолання агресивності у відношенні вчитель-

учень». 



    У жовтні 2019 року в нашій школі був проведений районний педагогічний 

міст між педагогічними колективами нашої та Ширмівської школи та за 

участю начальника відділу освіти РДА Бутенко З.М., завідувачки районного 

методичного кабінету Сидорук Т.П. та працівників методичного кабінету  

«Спадщина В. Сухомлинського» з метою  обміну досвідом  педагогічних 

колективів по впровадженню  педагогічної спадщини  В. Сухомлинського. 

  У 2019-2020 навчальному році атестувалося 4 учителя. За результати  

атестації 2 учителям підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії», 2 -підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії». Педагоги проводили відкриті уроки, виховні заходи, 

згідно затвердженого графіка, вивчалася система роботи даних вчителів. 

   Вчителі школи неодноразово брали участь у районних заходах, зокрема, 

Бевза Т.М. у педагогічному читанні «Ушинський як основоположник 

педагогічної науки», Фурман Л.В. доповідала на педагогічній конференції «З 

досвіду роботи вчителя НУШ», Янчук В.В. – учасник науково-практичної 

конференції присвяченій жертвам політичних репресій та голодомору на 

тему «Як виживали жителі району в умовах голодомору». 

    Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників 

школи дозволяють зробити висновок про проведення освітнього процесу на 

високому рівні. 

 

4. Навчальна діяльність учнів. 
За підсумками 2019-2020 навчального року учні школи показали ljcnfnysq 

рівень досягнень.  З 99  учнів 3-11 класів високий рівень показали 12 учнів 

(12%), достатній – 36 учень (36%), середній рівень – 43 учнів (43 %), 

початковий рівень – 10 учні (9%).  

 

   У закладі було проведено районний моніторинг  рівня навчальних 

досягнень учнів 11 класу з навчальних предметів за участю методистів 

районного методичного кабінету.  

   У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. З цією метою була 

налагоджена робота спецкурсів, курсів за вибором та факультативів: 

«Ділове мовлення», «Орфографічний практикум», «Синтаксис простого та 

ускладненого речення» (з української мови), «Історія національних меншин» 

(історія України),  «Фінансова грамотність», «Методи та прийоми 

розв’язування текстових задач» (з математики). 

   В закладі працювали гуртки: 

-вокальні «Гармонія», «Дзвінкі голосочки»; 

-«Клубочок» 

-«Кімнатні рослини» 

-«Оригамі» 

-«В’язання гачком» 

-«Умілі рученята» 

-«Я знаю закон» 



   Учні нашої школи традиційно активні учасники міжнародних конкурсів. 

Цього року учасниками конкурсу юних знавців фізики «Левеня» стали 16 

учасників, конкурсу юних знавців математики «Кенгуру» - 18 учасники, 

конкурсу знавців української мови «Соняшник» - 28 учнів, Міжнародної 

природознавчої гри «Геліантус» - 22 учні.  

  Досить хороші показники участі наших школярів у районних олімпіадах. 

 Мельничук Олеся – ІІ місце, Пилипчук Юлія-  ІІ місце, Баранчук Олена – ІІІ 

місце,  Маринич Аделіна –ІІІ місце в ІІ етапі Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка,  

Баранчук Дарина зайняла ІІІ місце в ІІ етапі ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені П.Яцика; 

Мельник Ольга – ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії; 

Поліщук Віталіна зайняла ІІ місце в районній олімпіаді для учнів 3-4класів з 

математики, а також ІІІ місце в олімпіаді з природознавства. 

   Мельничук Олеся – призер в номінації «вокал», Баранчук Олена – в  

номінації «художнє читання» районного етапу обласного конкурсу солістів-

вокалістів та читців «Зіркова мрія – 2020». 

 

5. Нова Українська школа – перемоги та перші труднощі. 

 

    За концепцією Нової української школи цьогоріч працювали учителі 1-го 

класу – Кришина Людвіна Флоріанівна, та 2-го класу – Фурман Людмила 

Вікторівна. 

Учні навчались за програмою авторського колективу під керівництвом 

Шияна Р.Б.. 

Що ж нового чекало молодших школярів: 

- Ранкові зустрічі розпочинали день, допомагали налаштуватись на 

навчальний день; 

-Інтеграція предметів; 

-Модельне навчання за тематичними тижнями. 

- «Шість цеглинок» та LEGO-конструктор - це нові штрихи до 

навчання первачків. 

Нові підручники, нові засоби навчання, що дають можливість і 

провести експеримент і дослідження, - все запорука того, що учні відчували 

себе відкривачами світу, мандрівниками. 

Вчителі початкових класів мали можливість розпочати роботу з новими 

дидактичними матеріалами, технічними засобами навчання, що осучаснюють 

урок для дітей нового покоління Z, для яких це вже повсякдення. 

Тематичні тижні, які занурювали дітей у середовище, наприклад, світу 

рослин чи тварин, а це тексти , інформація, поробки, екскурсії в довкілля та 

віртуальні мандрівки у світ живої природи. 

6. Виховна та позакласна робота 

 



   Виховна робота у 2019-2020 н.р. була направлена на створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових 

етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, 

ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття 

власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі 

здорового способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, 

на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові 

до рідної землі ,мови, на формування правової культури, негативного 

ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського 

самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та 

громадськими організаціями. 

   У навчальному закладі сформовано шкільні традиції проведення таких 

заходів - свято першого дзвоника; день вчителя; свято осені; новорічні ранки 

та новорічний вечір для старшокласників;  день захисника вітчизни; 8 

Березня; день Перемоги; свято останнього дзвоника. при проведенні цих свят 

охоплено 100%  учнів школи , батьківський комітет та колектив школи. 

  Вся виховна робота в школі протягом 2019–2020 н.р. була спрямована в 

руслі національно-патріотичного виховання учнів ,тобто у молодого 

покоління виховувалось почуття патріотизму, формування особистості 

здійснювалось на засадах духовності, моральності, толерантності. 

    Цікаво проходили дні українського козацтва у школі, а саме: 
 конкурс малюнків та конкурс читців віршів на патріотичну тематику; 
 день української вишиванки; 
У школі продовжується активна волонтерська діяльність. Учнями були 

проведені благодійні акції: 
 «Козацькі забави» змагання між старшокласниками 
      Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і 

держави здійснювалося через проведення циклів заходів, а саме: 

-                вересень 2019 участь у районній ярмарці- виставці « З 

Україною в серці.» 

-                листопада  2019р. учні  10 класу підготували літературно –

хореграфічну композицію на вшанування пам’яті   жертв Голодомору. 

Всі  доєдналися до загальнодержавної хвилини мовчання та акції « Запалимо 

Свічку пам’яті» на знак вшанування невинно загиблих наших предків 

страшною мученицькою смертю у 1932-1933 роках; 

-               лютий 2020р. проведено лінійку пам’яті до Дня Гідності та 

Свободи, Героїв Небесної Сотні, та вшанували пам’ять загиблих хвилиною 

мовчання.  Учнями було переглянуто відео «Річниці Революції Гідності 

присвячується…»   та «Мамо, не плач…»; 

- урочисті заходи призначені Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги 

над нацизмом у Європі (Хвилинки пам’яті, виставка дитячих 

малюнків,  літературно-музична композиція «Пам’ятаємо! Перемагаємо!»   
- заходи до пам’ятних дат (Річниця аварії на ЧАЕС (квітень 2020), День 

пам’яті жертв Голокосту.  



        Значну роль у вихованні громадянина-патріота відіграють класні 

керівники. Саме вони значною мірою допомагають дітям осмислити себе як 

громадянина України, частинку свого села, своєї родини, допомагають 

формувати патріотичні почуття. Плани роботи класних керівників складено 

згідно «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів». Належна увага приділяється в них формуванню 

ціннісного ставлення до суспільства і держави. 
      З метою формування ціннісного ставлення до людей, сім’ї та 

себе проведено: 

- Свято знань; 

- заходи « Здоровим бути круто.» 

- день Вчителя, створено відео «Мій улюблений вчителю», день 

самоврядування; 

- заходи до Дня людини похилого віку; 
- заходи до Міжнародного дня толерантності; 

- « Андріївські вечорниці.» 
- заходи до Дня Святого Миколая; 

- новорічне свято; 

- День Святого Валентина, конкурс валентинок « Серце своїми руками»; 
- конкурс дитячих малюнків «Діти проти насильства!» ; 
- святкові концерти  до Міжнародного жіночого дня та Дня села 

Степанки; 

- участь у районних конкурсах «Зіркова мрія», « Проліски надії» 
       З метою формування ціннісного ставлення до природи проведено: 

- туристичний похід; 
- акція «Ми – за чисту Україну»; 
- виставки робіт із природних матеріалів (натуралістична виставка 

«Щедрість рідної землі»,  зимовий вернісаж «Збережи ялинку»; 
     З метою формування ціннісного ставлення до мистецтва проведено: 

-екскурсії до Карпат, до Львову, до Вінниці; 
- культпоїздки учнів до  кінотеатрутеатру, музично-драматичного театру 

імені  Садовського; 
- Шевченківські дні в школі (листопад 2019); 
- виставка творчих робіт учнів 1-4 класів та малюнків учнів 5-11 класів; 
           З метою виявлення рівня обізнаності учнів з питань ставлення 

учнів до проблем насильства в суспільстві та в шкільному середовищі, 

виявлення фактів жорстокого поводження з дітьми, вивчення проблеми 

підліткового насильства проведено анкетування, соціальні опитування серед 

учнів. За результатами анкетування класними керівниками проведені 

інформаційні хвилинки «Скажемо «Ні!» жорстокості і насильству» 

Активним у житті школи було і учнівське самоврядування.       Протягом 

року кожного понеділка проводилися тематичні та робочі лінійки, де учні 

звітували про стан чергування по школі, проведену роботу, нагороджувалися 

кращі у конкурсах, різних заходах та оголошувався план роботи на 

наступний тиждень. 



        Кожного тижня проводилися збори міністерств відповідно до 

графіку.Основне завдання зборів - обговорення і вирішення питань 

життєдіяльності унівського колективу. Відповідальність за підготовку і 

ведення зборів внесе міністр та педагог організатор. На  зборах  учні 

заслуховували звіти про виконання доручень,підводили підсумки участі 

школярів у справах класу та школи,обговорювали поведінку учнів за місяць, 

семестр, стан організації, виконання учнями Статуту школи. Обговорювали 

план роботи на наступний період. 

       Проаналізувавши стан виховної роботи 2019-2020 н.р., слід 

зазначити, що класні колективи активно долучаються до проведення 

позакласних та позашкільних заходів різного спрямування.  Особливий 

інтерес викликає підготовка та участь у ярмарках,концертах,акціях 

флешмобах,конкурсах художньої дитячої творчості.Учні нашої школи ( 

Баранчук Олена,Мельничук Олеся) стали призерами районного конкурсу    

«Зіркова мрія», танцювальний колектив учнів та ансамбель вчителів школи 

були відзначені у районному конкурсі «Проліски надії». 

7. Дистанційне навчання в умовах карантину. 

 

З 13 березня 2020 року заклад освіти почав працювати в умовах карантину, 

де навчання відбувалося у дистанційній формі. Педагоги зуміли організувати 

роботу швидко і якісно. З учнями був налагоджений зв’язок, за допомогою 

Інтернет-можливостей та засобами мобільного зв’язку. Використовували 

відео-уроки, які транслювалися на телевізійних каналах, були створені Class 

Room з кожного предмету, де вчителі надсилали завдання та отримували 

зворотні відповіді. Навчання відбувалося згідно календарно-тематичного 

планування та розкладу уроків. В своїй роботі педагоги використовували 

освітні платформи: 
- https://disted.edu.vn.ua  
- https://teachhub.com  
- https://classroom.google.com/ 
-  Педагоги вели індивідуальні плани роботи з учнями . 

 

8. Збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників 

 

Педагогічний колектив школи протягом 2019-2020 навчального року 

працював задля збереження та зміцнення здоров’я учнів. Уроки проводилися 

з дотриманням санітарних норм та вимог. Влітку 2019 року учні школи були 

оздоровлені у пришкільному таборі «Сонечко», керівник табору Корольчук 

С.І..  У таборі діти були поділені на три загони «Смайл», «Бджілки», 

«Веселка». Кожний з них мав девіз, пісню, емблему та свою власну речівку. 

Діти обрали командирів, з великим бажанням працювали над іміджем свого 

загону. Із першого дня в таборі розпочиналися змагання між загонами. На 

ранковій лінійці оголошувався план заходів на день, а на денній - 

підбивалися підсумки, нагороджувалися переможці конкурсів і змагань та 

оголошувалися завдання на наступний день. 



На чолі кожного загону у пришкільному  таборі відпочинку були 

вихователі, які забезпечували  виконання дітьми розпорядку дня, 

організовували їх побут, готували та проводили оздоровчі та виховні заходи 

згідно з режимом дня та планом виховної роботи табору. 

План виховної роботи сповнений різноманітними заходами та 

складався з урахуванням побажань дітей.  

Також діти та педагоги нашої школи їздили на екскурсії до Вінниці, 

Львова, Києва, Межигір’я, Буші. Щорічно у вересні місяці проводиться 

туристичний похід в рамках Дня здоров’я. 

9. Фінансово-господарська діяльність 

 

    Цього навчального року відділом освіти Погребищенської РДА школі 

надано нові меблі для 1 класу за Новою українською школою, а саме парти та 

стільці для учнів, стелажі. Також для потреб 1 класу надано ноутбук, 

принтер, ламінатор. Учні першого класу отримали і дидактичний матеріал, і 

конструктори Лего. 

    Надано спонсорську допомогу та отримано 11 ком’ютерів для проведення 

уроків інформатики в початковій школі. 

    Батьківським комітетом школи надано спонсорську допомогу  і придбано 

облицювальну плитку для внутрішніх вбиралень, де зроблено ремонт. 

Також за кошти батьків було придбано морозильну камеру для потреб 

шкільної їдальні. 

  В школі встановлено металопластикові вікна на ІІ поверсі в шести класних 

кімнатах. 

За кошти працівників школи придбано меблі для вчительської, закуплено 

дерев’яну вагонку та розпочато ремонт на ІІ поверсі шкільного коридору. 

    Керівником господарства с.Мончин Кондратюком М.М. було надано 1 

тонну цементу, за допомогою якої зроблено вимощення навколо приміщення 

школи. 

    Керівником господарства с.Станилівка Мазуром А.В. надано будівельні 

матеріали, а саме фарбу, цемент для поточного ремонту приміщення школи. 

Керівником господарства в с.Веселівка Михальченком М.І. надано 30б. 

фарби та цемент для поточного ремонту закладу. 

10.  Плани та завдання на майбутнє 

 

1. Продовжити роботу по залученню спонсорських коштів на заміну 

решти вікон. 

2. Ремонт покрівлі школи. 

3. Придбати електричну плиту для шкільної їдальні. 

4. Створення зони відпочинку на шкільному подвір’ї. 

5. Оновлення та покращення дизайну та наповнення сайту закладу. 

6. Створення платформи для покращення дистанційного навчання. 

 
 


