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1. ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗАКЛАДУ 

 

Яблуницький ЗЗСО  І – ІІ ступенів Конятинської сільської ради Чернівецької 

області функціонує з 1945 року.  

       Адреса: 59126, вул. Головна, 65. с. Яблуниця Путильського району 

Чернівецької області. Тел.: (03837) 2-63-30. E-mail: yablunytskyzzso@gmail.com 

Сайт закладу: http://yablunitsa.at.ua/ 

Навчально-виховний процес у школі здійснюється згідно із Законодавством 

України та Статутом школи, затвердженим рішенням V сесії  VІІІ скликання від 

26 грудня 2017 року. 

За результатами розгляду атестаційних справ на засіданні Регіональної 

експертної ради №77 (19.11.2010) школу атестовано на достатньому рівні. 

Станом на 01.09.2021 року в  школі функціонує 9 класів, у яких навчаються 

91  учень (з них 1 – індивідуальне навчання).  

Мова виховання та навчання - українська . 

Школа працює за п’ятиденним режимом навчання. 

        Директор школи: Кочерган Марія Михайлівна, кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст першої категорії», вчитель факультативу «Джура» та 

індивідуального навчання. Стаж педагогічної роботи 7 років. 

        Заступник директора з навчально-виховної роботи: Бельмега Оксана 

Юріївна, вчитель української мови та літератури, кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст вищої категорії». Стаж педагогічної роботи 16 років. 

          

         Учні зараховуються до закладу незалежно від місця проживання. У школі 

навчаються учні  2-х районів: Путильського Чернівецької області та 

Верховинського Івано-Франківської області. 

      Сьогодні в школі функціонує 4 кабінети для учнів початкових класів, 5  

предметних кабінетів для учнів основної школи, 1 комп’ютерний клас, кабінет 

психолога, медсестри, педагога-організатора, декоративно-прикладного 

мистецтва, наявна бібліотека, спортивний майданчик, спортивно-ігрова кімната. 

Працює їдальня на 50 посадкових  місць.  

     Вся школа підключена до мережі Wi-Fi. В кожному кабінеті є комп’ютер чи 

ноутбук.   

    В навчально-виховному процесі школи використовуються технічні засоби 

навчання: два   проектори,  звукові акустичні комплекти, музична апаратура, 5 

принтерів, 1 багатофункціональний копіювальний пристрій, 3 ламінатори,  5 

класів старшої школи та всі класи початкової школи забезпечені  плазмовими 

телевізорами. 

    В закладі створено умови для безпечної  роботи колективу та навчання  

здобувачів освіти. 
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2. МІСІЯ, ВІЗІЯ  ТА ЦІННОСТІ ЗАКЛАДУ  

 
Місія школи: створення оптимальних умов для однакового доступу до 

якісної освіти, різнобічний розвиток, виховання і соціалізація компетентної 

особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в 

суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. 

 

ВІЗІЯ 

 

Бути колективом однодумців, який успішно вирішує завдання сьогодення: 

1) запровадження продуктивного навчання; 

2) розвантаження програм; 

3) організація змістовного дозвілля; 

4) покращення здоров’я учнів; 

5) поновлення матеріально-технічної бази 

найближчим часом 

 швидкісний інтернет в кожний навчальний кабінет та кімнату; 

 придбання 2 телевізорів та мультимедійної дошки; 

 стовідсоткова заміна старих парт (щорічно 1 комплект); 

 збагачення спортивного інвентаря; 

 придбання сучасного навчального та ігрового обладнання; 

 створення ігрового та дослідного майданчиків для  1-4 класів. 

в перспективі 

 створення кабінету фізики та хімії, сучасного кабінету 

інформатики; 

 облаштування стадіону школи; 

 добудова спортивного залу; 

 придбання лінії-конвеєру для шкільної їдальні. 

Наше бачення - бути колективом, який є одним із лідерів серед закладів 

освіти  і впевнено дивиться в майбутнє. 

ЦІННОСТІ – УЧНІ ТА БАТЬКИ 

Відповідальність: ми виконуємо те, що обіцяємо, і ми чесні з нашими 

учнями та їхніми батьками, бо саме їхня довіра є нашим найбільшим 

досягненням. 

Простота: ми розробляємо та застосовуємо найефективніші форми і 

методи навчання та виховання, прості для розуміння і використання. 

Інноваційність: ми використовуємо в навчально-виховному процесі 

інноваційні технології, впроваджуємо сучасні комп’ютеризовані методи 

навчання. 
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Ефективність: орієнтуючись на результат, ми працюємо так, щоб віддача 

від нашої педагогічної діяльності була максимальною. 

Прозорість: ми надаємо батькам вичерпну та достовірну інформацію про 

якість навчально-виховного процесу. 

 

 

ЦІННОСТІ – ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 

 

Співробітництво: ми – колектив однодумців, які, дотримуючись високого 

рівня ділової етики й ефективної взаємодії, працюємо для того, щоб школа стала 

закладом, де почесно і престижно працювати, де кожен учитель може зробити 

успішну кар’єру та підвищити педагогічну майстерність. 

Професіоналізм: ми – колектив однодумців, які працюють для того, щоб 

школа стала тим закладом, де готують конкурентоспроможного випускника, 

здатного зробити в майбутньому яскраву професійну кар’єру. 

Досконалість: ми використовуємо всі можливості для досягнення 

найвищого рівня майстерності й постійно шукаєм шляхи самовдосконалення. 
 

 

 

3. ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗАКЛАДУ 

                                   
           Концепція розвитку  Яблуницького загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІ ступенів  зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який 

полягає в необхідності привести її у відповідність із  потребами сучасного 

життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти. Пріоритетними 

напрямами розвитку освіти  є навчання та виховання  учнів,  щоб випустити зі 

школи конкурентоспроможного випускника - "всебічно розвинену, здатну до 

критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, 

інноватора - здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя". 

Потрібне впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-

виховний процес.  З  тим нагальною залишається здатність особистості 

формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними 

соціальними ролями.   Основні   шляхи  розвитку  школи направленні  на  

реалізацію    концепції  "Нової української школи"  складовими якої є: 

 новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, 

необхідних для успішної самореалізації в суспільстві; 

 педагогіка, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і 

батьками; 

 умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається 

професійно; 

 орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм; 

 наскрізний процес виховання, який формує цінності; 

 нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути 

компетентності для життя; 
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 децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну 

автономію; 

 справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ 

усіх дітей до якісної освіти; 

 сучасне освітнє  середовище. 

 Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, 

задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у 

якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості. Щоб знайти 

своє місце в житті, ефективно освоїти життєві та соціальні ролі, випускник  має 

володіти певними якостями, вміннями: 

• бути гнучким, мобільним, конкурентноздатним, уміти інтегруватись у 

 динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці; 

• критично мислити; 

• використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих 

проблем; 

• генерувати нові ідеї, ухвалювати нестандартні рішення й нести за них  

 відповідальність; 

• володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді; 

• уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; 

• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в 

 професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства,  

  держави; 

• уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел,  

застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення; 

• бережливо ставитися до свого здоров'я та здоров'я інших як до найвищої  

цінності; 

• бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне  

життя.                                                                                                                   

Фаховість педагогічних працівників та матеріально-технічна база може   

стати базою для реалізації запитів батьків та учнів.  

 

3.1. Внутрішні засоби та позитивні аспекти діяльності. 

 

                                      КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Всього педагогічних працівників - 20 

Із них мають : 

кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії ” - 11  

кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої кваліфікаційної категорії ”- 5 

кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої кваліфікаційної категорії ”- 4 

кваліфікаційну категорію “спеціаліст»  - 2 

 Педагогічне звання : 

“Учитель-методист ” – 1; 

“Старший учитель ”  - 5. 

Розподіл працівників за віком: 

- до 30 років – 6; 



 7 

- 31 – 40 років -5;  

- 41 – 50 років – 9; 

- 51 – 55 років – 1; 

-  понад 55 років – 1. 

Стаж педагогічної роботи: 

- до 10 – 7; 

- від 10 до 20 – 5; 

- 20 років і більше – 11. 

 

 Створення умов для рівного доступу до якісної освіти: 

 Охоплення дітей навчанням 

№ 

з/п 

Клас Кількість учнів 

1 1 12 

2 2 7 

3 3 10 

4 4 8 

5 5 18 

6 6 14+1 

7 7 8 

8 8 7 

9 9 8 

 

 Факультативи та курси за вибором : 

1-4 класах по 1 годині  на  підсилення вивчення  української  мови ; 

2-4 х класах   по 1 годині   курс за вибором “ Основи християнської етики ”  з  

метою розвитку комунікативної        компетентності, етики спілкування та 

культури мовлення, формування гармонійної особистості, яка б зберігала 

культурно-мовленнєві та моральні традиції українського народу; 

  - 6 клас : 0,5 години  факультативу «Культура мовлення», 1 година  

факультативу «Цікава математика»; 

  - 5- 9  класи по 1 годині  на  курс за вибором “Основи  християнської етики ”; 

 - 5 - 9 класи по 1 годині  на  курс за вибором  “Українознавство ”; 
 - 5, 8, 9  клас по 1 годині  на  підсилення вивчення  української  мови ; 

 - 5  клас  - 0,5 години  на  підсилення вивчення  української  літерпатури; 

 - 7 клас  - 0,5  години  на  підсилення вивчення алгебри. 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

 
Методична робота з педагогічними кадрами реалізується в основному через 

колективну – засідання педагогічної ради, роботу методичної ради, методичного 

об’єднання вчителів: початкових класів (кер. Петрик С.Т.); суспільно-

гуманітарного циклу (кер. Додюк М.Ф.), художньо-естетичного циклу (кер. 

Кумариця О.Ю.), природничо-математичного циклу     (кер. Бельмега Л.М.); 
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методичне об’єднання класних керівників, практичного психолога, соціального 

педагога, бібліотекаря та педагога-організатора (кер. Пониполяк Т. В.). 

 

Роботу шкільного колективу спрямовано на науково-методичну проблему: 

«Створення освітнього простору для розвитку ключових і предметних 

компетентностей кожної особистості»: 

 
І етап - 2018/2019 навчальний рік  – опанування науково-теоретичних основ 

і технологій діяльності з розвитку особистості та її розвитку, накопичення 

теоретичного матеріалу. Впровадження Концепції Нової української школи в 

умовах реформування початкової освіти. 

 

ІІ етап – 2019 - 2021 роки –  створення сучасного освітнього середовища, 

яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для здобувачів освіти, 

педагогів, батьків не лише в приміщенні навчального закладу. 

 

ІІІ етап - 2021/2022 навчальний рік  - орієнтація на потреби учня в 

освітньому процесі, дитиноцентризм, партнерство між учнем, учителем і 

батьками. 

 

ІV етап - 2022/2023 навчальний рік – узагальнюючий, аналіз результатів 

опанування науково-методичною проблемою,  узагальнення досвіду роботи 

педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи 

колективу, висвітлення результатів діяльності. 

 

І етап – підготовчий 

 
Мета: формування   психологічної готовності педагогів до змін в 

освітньому процесі, підвищення професійної майстерності та роботи над 

впровадженням нового змісту освіти; осмислення науково-теоретичних засад 

впровадження Концепції нової української школи, її сутності, структури, 

значення. 

Завдання: 

 організація теоретичного вивчення проблеми педагогами;  

 оволодіння основними положеннями;  

 ознайомлення з нормативною базою освіти; 

 аналіз літератури з проблеми та складання переліку; 

 аналіз досвіду впровадження теми; 

 осмислення педагогом власного досвіду у контексті обраної теми; 

 побудова моделей інноваційних уроків, виховних заходів; 

 забезпечення наступності методичної роботи. 

Зміст роботи: 

1. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків з 

проблемної теми. 
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2. Складання планів роботи над індивідуальною науково-методичною 

темою, планів самоосвіти педагогів. 

3. Підбір інформаційного матеріалу та  рекомендованої літератури, 

тематичних папок вчителями. 

4. Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з 

визначеної проблеми. 

5.  Створення  цифрового інформаційного середовища для обміну 

досвідом між вчителями, батьками, учнями. 

6.  Проведення інструктивно-методичних нарад, педрад для педагогів, які 

сприяють реалізації  окремих аспектів проблеми. 

Форми роботи: онлайн-курси Edera, методичні наради, консультації, 

педагогічні ради,  психологічний тренінг, методичний форум, робота 

шкільних методичних об'єднань, методичні тижні, самоосвіта, діагностування, 

анкетування, спостереження та аналіз заходів та уроків, планування, 

конструювання, моделювання, показ відкритих уроків, засідання методичної 

ради, творчі звіти, майстер-класи. 

Очікувані результати: 

 психологічна готовність всіх вчителів до роботи в Новій українській 

школі, що дає змогу виконувати місію сучасного закладу освіти; 

 високий рівень володіння педагогами науково-теоретичною базою, 

вивчення нормативно-правової бази з проблемного питання. 

 

ІІ етап – робота  щодо  реалізації проблеми 

 

Мета: створити в закладі сучасні умови  для навчання, щоб у складному 

сьогоденні дитина  отримала не лише багаж теоретичних знань, але  навчилася  

користуватися ними.  

 

Завдання: 

 вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього 

процесу, спрямованих на вміння забезпечити кожного учня можливістю здобути 

знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами; 

 поєднання різних форм навчання; 

 формувати  життєві компетентності кожного здобувача освіти, як 

креативної, творчої особистості, потрібні для успішної самореалізації у житті, 

навчанні та праці; 

 забезпечення всіх учасників освітнього процесу рівним доступом до 

якісних сучасних технологій для  здобуття освіти; 

 організація контрольно-аналітичних заходів; 

 вивчення реального досвіду «агентів змін»; 

  впровадження основних положень теорії в практику роботи; 
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 розробка,  апробація та впровадження  комплексу методичного 

забезпечення (технологій, моделей і методик навчання). 

Зміст роботи: 
1. Діагностування вчителів з метою визначення  їх готовності до змін та 

творчого потенціалу. 

2. Моніторинг якості викладання предметів, забезпечення сучасними 

матеріалами  та володіння новітніми методами для результативності навчання, 

розвитку критичного мислення школярів. 

3. Організація роботи щодо створення системи власних напрацювань 

кожним  педагогом. 

4. Створення  предметних освітніх осередків  та за інтересами, дослідницька 

та проектна діяльність. 

5. Організація шкільних методичних об’єднань, психологічного тренінгу, 

майстер-класів, громадська активна діяльність. 

6. Обмін досвідом. 

Форми роботи: дискусії, вирішення проблемних питань, взаємовідвідування 

уроків, педагогічні ради, ШМО, методичні тижні, майстер-класи, лекції, 

педагогічні дискусії, наради при директорі, дидактичні ігри, самоосвіта, 

анкетування, спостереження та аналіз уроків, планування, конструювання, 

моделювання, творчі звіти. 

Очікувані результати: 

 створення умов для забезпечення кожному учневі рівного доступу до 

якісної освіти шляхом оптимального впровадження Концепції нової української 

школи; 

 наскрізний процес виховання, який формує цінності; 

  учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно; 

 новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних 

для успішної самореалізації в суспільстві; 

 сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і 

технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні 

навчального закладу. 

 

ІІІ етап – моделюючий 

Мета: допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості 

кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками; створити 

на базі закладу модель Нової  української школи, що випускає  

      особистість:  

 цілісну,  

 усебічно розвинену,  

 здатну до критичного мислення; 

              патріота:  

 з активною позицією,  
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 який діє згідно з морально-етичними принципами,  

 здатний приймати відповідальні рішення,  

 поважає гідність і права людини:  

  інноватора : 

 здатного змінювати навколишній світ,  

 розвивати економіку за принципами сталого розвитку,  

 конкурувати на ринку праці,  

 учитися впродовж життя. 

    Завдання: 

  зробити пріоритетними такі принципи: повага до особистості, 

доброзичливість і позитивне ставлення,  довіра у відносинах,  діалог – взаємодія 

– взаємоповага,  розподілене лідерство (проактивність, право вибору та 

відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків),  принципи соціального 

партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, 

обов’язковість виконання домовленостей); 

 ініціювати нову, глибшу залученість родини до побудови освітньо-

професійної траєкторії дитини; 

 засновувати освітній процес на педагогіці партнерства – спілкування, 

взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, 

об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими 

однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними 

за результат; 

 впровадження нової системи вимірювання й оцінювання результатів 

навчання; 

 допомагати батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку 

дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот 

залежно від її індивідуальних особливостей.  

 

Зміст роботи: 

1. Застосовуватися методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти – 

соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо).  

2. Залучатимуться учнів до спільної діяльності, що сприяє соціалізації та успішному 

перейманню суспільного досвіду.  

3. Впровадження нових підходів до оцінювання результатів навчання 

4. Широке коло для діалогів і багатосторонніх комунікацій між учнями, учителями та 

батьками. 

5. Лекторії, практичні заняття, тренінги та курси для батьків. 

Форми роботи: творчі звіти шкільних методичних об'єднань про 

результати роботи над проблемою, засідання методичної ради, ППД,  

захист інноваційних проектів, методичні виставки, публікації, оформлення 

портфоліо досягнень,тренінги, лекторії,  практичні заняття. 

Очікувані результати: 
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 орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм, 

партнерство між учнем, учителем і батьками. 

 підвищення професійної майстерності; 

 удосконалення освітнього процесу, підвищення його результативності 

шляхом  взаємодії вчителів, учнів та батьків; 

 самореалізація особистості, що здатна вчитися впродовж життя та 

реалізувати себе в суспільстві, бути патріотом та виконувати громадянські 

обов'язки, здатна креативно та критично мислити, використовувати в житті 

знання, вміння та навички здобуті в школі. 

 

ІІІ етап – узагальнюючий 

 

Мета: узагальнити  й запровадити  в практику роботи колективу школи –  

педагогічний досвід роботи над науково-методичною темою; здійснити 

корекцію на основі даних моніторингу. 

Завдання: 

 обробка даних про хід реалізації проблеми;  

 співвідношення отриманих результатів з поставленими цілями; 

 оформлення, опис перебігу та результатів освоєння нововведення; 

 прийняття управлінських рішень за результатами всебічного аналізу 

реалізації науково-методичної теми; 

 вироблення рекомендацій щодо вдосконалення освітнього процесу; 

 аналіз створення дидактико-методичного, матеріально-технічного 

забезпечення інновації; 

 узагальнення досвіду роботи над проблемою ; 

 впровадження позитивних результатів у практику роботи; 

 розробка шляхів корекції та контролю. 

 

Зміст роботи: 

6. Проведення творчих звітів шкільних ШМО про наслідки роботи над 

проблемою. 

7. Організація виставок ППД педагогів. 

8. Оформлення результатів досліджень. 

9. Презентація методичних надбань з метою популяризації  позитивного 

практичного досвіду роботи шляхом публікацій кращих методичних знахідок  у 

фахових періодичних виданнях.  

10. Проведення підсумкової педради  з теми. 

Форми роботи: творчі звіти шкільних методичних об'єднань про 

результати роботи над проблемою, засідання методичної ради, ППД,  захист 

інноваційних проектів, методичні виставки, публікації, оформлення портфоліо 

досягнень, виставка матеріалів перспективного педагогічного досвіду. 

Очікувані результати: 



 13 

 підвищення професійної майстерності вчителя; 

 створення  умов для оновленого освітнього  процесу, підвищення його 

результативності; 

  партнерство  педагог – учень – батьки; 

  впровадження Концепції НУШ в початковій школі. 

 

 

Навчальна робота 

Головна мета  
Стимулювання ініціативи і творчості педагогів з метою досягнення учнями 

європейського рівня якості освіти, спрямування виховного процесу на духовний 

і фізичний розвиток особистості, що володіє предметними та ключовими 

компетентностями необхідними для життя:  

• уміння читати і розуміти прочитане • уміння висловлювати думку усно і 

письмово • критичне мислення • здатність логічно обґрунтовувати позицію • 

виявляти ініціативу • творити • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики 

та приймати рішення • уміння конструктивно керувати емоціями • застосовувати 

емоційний інтелект • здатність співпрацювати в команді. 

 

Пріоритетні напрямки освітньої роботи закладу 

- Якісна загальноосвітня підготовка учнів на рівні державних стандартів 

на основі інноваційних технологій  навчання. 

- Системне використання інформаційно-комунікативних технологій в 

навчально-виховному процесі, методичній та управлінській діяльності. 

- Розвиток і реалізація індивідуальних творчих можливостей в 

навчальній та позакласній діяльності . 

- Профілізація старшої школи . 

- Збереження психічного і фізичного здоров’я учнів. 

- Формування соціальної свідомості учнів в процесі громадянського 

виховання та реалізації соціальних проектів, актуальних для 

територіальної громади. 

Розглядаємо кілька напрямів: 

 Робота над проектами; 

 Здоров’язберігаючі технології; 

 Національно-патріотичне виховання. 

Учні школи є учасниками, переможцями і призерами конкурсів, фестивалів 

та змагань районного, обласного та Всеукраїнського рівня. Моніторинг 

результативності участі у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін та українознавства за останні роки видно з діаграми:  
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     У навчально-виховний процес впроваджено факультативні курси: 

«Українознавство» (5-9 кл.),  «Основи християнської етики» (2-9 кл.), «Культура 

мовлення» (6 кл.), «Цікава математика» (6 кл.). 

            Працюють гуртки:   
 «Театральний»,  «Вокальний» «Хоровий», «Акробатика», «Природа рідного 

краю», «Дивосвіт» 

 

Завдання навчальної роботи 

 Підвищення результативності участі в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін та українознавства. 

 Підтримка і педагогічний супровід учнів, що навчаються на високий 

рівень та дітей з особливими здібностями. 

 

 

Виховна робота та учнівське самоврядування 
 

Вся виховна робота спрямована на реалізацію Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, 

виконання заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді  (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 16.06.2015 р. №641). Розроблено План заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді Яблуницької ЗОШ І-ІІ 

ступенів. 

 

Завдання виховної роботи: 
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Примітка:  ІІІ місце(2 етап) - 1 бал, ІІ місце(2 
етап) - 2 бали, І місце(2 етап) - 3 бали,  ІІІ 

місце(3 етап) - 4 бали, ІІ місце(3 етап) - 5 бали
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1)  виокремити, як один з найголовніших напрямів виховної роботи, 

національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням 

є стратегічним завданням; 

2)  виховувати національну самосвідомість, налаштованість на 

осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему 

вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням 

відповідальності; 

3)  системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; 

вивчення та популяризацію історії українського козацтва, 

збереження і пропаганду історико-культурної спадщини 

українського народу, рідного краю, місцеві звичаї, традиції та 

обряди; поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, 

формування готовності до захисту Вітчизни; 

4)  формувати національно самосвідому особистість, виховувати 

повагу та любов до державної мови; 

5)  виховувати моральні якості особистості, культуру поведінки, 

бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці. 

  Для реалізації цих завдань є системна робота, яка передбачає 

забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів 

виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності. 

 

Виховну роботу школи сплановано відповідно до її кращих традицій, 

створюваних протягом багатьох років. 

 

 Виховна проблема: «Співпраця батьків та педагогів щодо формування 

почуття патріотизму та громадянської свідомості учнів». 
Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за такими 

проектами: «Якщо хочеш бути здоровим – будь!», «Людина без захоплення – 

 пуста людина», «Національна гордість – сестра патріотизму», «Слід 

намагатися жити красиво, але краси не буває без чистоти», «Різдвяні свята», 

«Краса слова», «Сім’я - святиня», «Хай воскресне добро у слові і душі», «Пам'ять 

про героїв жива». 

Осередком учнівського самоврядування є Шкільна рада, яка складається з 

голови, заступника та семи комісій. 

Кожна з комісій працює за проектами. 

Комісія з питань спорту та здорового життя працює над проектом «Якщо 

хочеш бути здоровим, будь ним!» (ціннісне ставлення до себе). У рамках даного 

проекту проводяться загальношкільні спортивні змагання, екскурсії, походи. 

Учні беруть активну участь в районних змаганнях. Проводиться Олімпійський 

тиждень. Започатковано районний тенісний турнір пам’яті нашої вчительки 

фізкультури Комариці Марії Миколаївни. 

Комісія з питань екології та краєзнавства працює над проектами «Краси 

не буває без чистоти» (ціннісне ставлення до природи) та «Національна 

гордість –  сестра патріотизму» (ціннісне ставлення до суспільства і держави).  
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Метою першого проекту є: 

 реалізація державної політики в галузі патріотичного, екологічного 

виховання молоді;  

• сприяння поліпшення екологічного стану школи та села через благоустрій 

та озеленення;  

• формування екологічної культури учнів на основі трудового, духовно-

морального розвитку особистості при взаємодії батьків та учнів.  

В рамках проекту проводиться конкурс квітників, загальношкільна акція 

«Змайструй пташкам хатинку», осінній ярмарок, акція «Яблуневий сад» та ін. 

 Мета наступного проекту:  

• вивчення історії, звичаїв, традицій рідного краю; 

• залучення учнів до практичної діяльності з розв’язання проблем 

пошукового характеру; 

• формування в учнів умінь і навичок ініціативи, самостійності, віри в свої 

сили; 

• сприяння  виробленню активної життєвої позиції; 

• виховання громадянина, патріота, гуманіста. 

Кожен клас працює над підпроектом – колективною творчою справою. 

Узагальненням роботи є щорічне традиційне свято-презентація КТС 

«Вишиванки одягаєм  і КТС представляєм» . 

Комісія з питань толерантності та духовного розвитку працює над 

проектами «Хай воскресне добро у слові та душі!» (Ціннісне ставлення до 

сім’ї, родини, людей) та «Пам’ять про героїв – жива» (Ціннісне ставлення до 

суспільства та держави). 

 Метою першого проекту є: 

• утвердження загальнолюдських християнських цінностей: 

доброзичливості, милосердя, совісті, доброчинності, поваги до оточуючих; 

• виховання високоморальної особистості. 

В рамках цього проекту учні Яблуницької школи щороку беруть участь у 

Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця», благодійному святі до Дня 

Святого Миколая та надають шефську допомогу одиноким людям похилого віку. 

Проект «Пам’ять про героїв – жива» має на меті виховання патріотизму 

на прикладі високого подвигу воїнів Другої Світової війни, учасників АТО та 

героїв Небесної сотні. Для реалізації проекту в  нашій школі створені стенди 

«Вічна пам’ять героям Небесної Сотні» та «Герої Путильщини», проводиться 

благодійний ярмарок «Допоможемо Українській Армії», тематичні лінійки «Герої 

не вмирають!» та надається допомога воїнам АТО. 

Комісія з питань культури та дозвілля працює над проектом «Людина 

без захоплення – пуста», в рамках якого постійно проводяться різноманітні 

загальношкільні масові заходи, які допомагають виявляти та розвивати таланти і 

здібності учнів школи; також учні нашої школи є активними учасниками 

районних та обласних фестивалів та конкурсів. 
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Протягом вересня-жовтня навчального року комісія проводить свято Дня 

вчителя, щороку учні беруть участь в першому та другому етапах районного 

фестивалю-конкурсу «Перлини гір». 

Комісія з питань партнерства, міжнародних відносин, преси та 

інформації співпрацює з батьківським, вчительським колективами, сільською 

радою, сусідніми школами тощо, а також випускає шкільну газету «Яблуневий 

цвіт», поновлює шкільний сайт. В рамках проекту «Шкільна газета» випущено 

10 номерів газети «Яблуневий цвіт».  

Що стосується партнерства і міжнародних відносин, то учні нашої школи – 

учасники ансамблю «Яблунчани» побували на Міжнародних фестивалях в 

Болгарії, Словаччині, Польщі, де неодноразово здобували перемогу. 

Комісія з питань прав дітей, допомоги у проблемних ситуаціях та роботи 

з дітьми молодшого та середнього шкільного віку працює над проектом 

«Щаслива дитина – майбутнє нації», метою якого є: 

• ознайомити дітей з їхніми правами та обов’язками  

• забезпечити комфортну обстановку учнів у стінах школи 

• організувати змістовне дозвілля школярів молодшого  

шкільного віку  

• виховувати всесторонньо розвинену особистість. 

В рамках проекту проводяться екскурсії цікавими місцями села Яблуниця 

для школярів молодшого шкільного віку, фестиваль дитячих талантів, конкурс 

снігових скульптур, флешмоби «Повертайся живим» тощо. 

Комісія з питань загальної та позашкільної освіти працює над проектом 

«Дисципліна – основа добробуту», метою якого є 

• навчити учнів з відповідальністю виконувати свої обов’язки  

• підтримувати дисципліну і порядок в школі   

В рамках проекту проводиться наступна робота: 

 Рейд-перевірки шкільної форми; 

• Контроль над спізненням на уроки; 

• Контроль за  відвідуванням учнями школи; 

• Участь в олімпіадах та конкурсах; 

• Заняття з елементами тренінгу “Я – лідер”  для членів Шкільної Ради.  

•  

3.2. Можливості і перспективи розвитку 

 

Мережа класів на 2016-2021 рр. 

 

Класи  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

1-4 4 4 4 4 4 

5 1 1 1 1 1 



 18 

6 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 

5-9 5 5 5 5 5 

Усього  9 9 9 9 9 
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    4.  СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ    

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗАКЛАДУ 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

освіти закладу  формується у таких напрямках: 
- освітнє середовище; 

- система оцінювання освітньої діяльності; 

- педагогічна діяльність; 

- управлінська діяльність. 

 

     Внутрішня система забезпечення якості освіти закладу спрямована на 

реалізацію пріоритетного напряму розвитку – реалізацію комплексного підходу 

в умовах  закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня  в контексті переходу до 

нової української школи. 

     Самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти здійснюється 

комплексно щорічно за основними критеріями діяльності. За окремими 

напрямами роботи (окремими предметами або галузями) аналіз якості освітніх 

процесів здійснюється глибше з періодичністю раз на 5-7 років. 

     До оцінювання залучаються адміністрація, соціально-психологічна служба 

закладу, окремі педагогічні працівники, батьки. 

      Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 
- вдосконалення матеріально-технічних умов закладу, забезпечення 

безпеки перебування у закладі усіх учасників освітнього процесу, моніторинг та 

оптимізація соціально-психологічного середовища, оновлення методичної бази 

освітньої діяльності; 

- контроль якості знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій 

щодо їх покращення, формування в учнів відповідального ставлення до 

навчання, забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання результатів 

навчання; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників, використання сучасних та інноваційних методичних 

підходів до проведення уроку, дотримання принципів академічної 

доброчесності усіма учасниками освітнього процесу; 

- вдосконалення управлінських процесів в закладі на основі принципів 

людиноцентризму, партнерства, лідерства та інноваційності. 

 

      Якість освітнього середовища закладу аналізується за такими 

критеріями: 
 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

(організація приміщень та території закладу). 

2. Забезпечення навчальними та іншими приміщеннями з відповідним 

обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми. 
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3. Обізнаність здобувачів освіти та працівників закладу освіти з вимогами 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами 

поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. 

4. Обізнаність працівників з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі 

здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх  

стану здоров’я. 

5. Створення умов для харчування здобувачів освіти і працівників. 

6. Створення умов для безпечного використання мережі Інтернет, 

формуються в учасників освітнього процесу навичок безпечної поведінки в 

Інтернеті. 

7. Адаптація та інтеграція здобувачів освіти до освітнього процесу, 

професійна адаптація працівників. 

8. Запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі. 

9. Забезпечення етичних норм, поваги до гідності, прав і свобод людини через 

дотримання правил поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти. 

10. Здатність освітнього середовища мотивувати здобувачів освіти до 

оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення 

здорового способу життя. 

 

Система оцінювання здобувачів освіти ліцею аналізується за такими 

критеріями: 
 

1. Надання педагогічними працівниками інформації про критерії, правила та 

процедури оцінювання навчальних досягнень учнів. 

2. Сприяння системи оцінювання в закладі освіти реалізації компетентнісного 

підходу до навчання. 

3. Сприйняття здобувачами освіти оцінювання результатів навчання як 

справедливого і об’єктивного. 

4. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти. 

5. Упровадження системи формувального оцінювання. 

6. Формування у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів 

навчання. 

7. Забезпечення самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти. 

 

Якість педагогічної діяльності працівників ліцею аналізується за 

такими критеріями: 
 

1. Планування власної діяльність, аналіз її результативність. 

2. Застосування освітніх технологій, які спрямовані на формування 

ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. 

3. Формування та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій для 

здобувачів освіти (за потреби). 

4. Створення та/або використання освітніх ресурсів (електронних 
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презентацій, відеоматеріалів, методичних розробок, веб-сайтів, блогів тощо). 

5. Формування суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх 

навчання, виховання та розвитку. 

6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 

процесі. 

7. Формування та забезпечення власного професійного розвитку і 

підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

8. Здійснення інноваційної освітньої діяльності, участь в освітніх проектах, 

залучення до роботи у ролі освітніх експертів. 

9. Співпраця з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього 

процесу, забезпечення постійного зворотного зв’язку. 

10. Застосування практики педагогічного наставництва, взаємонавчання та 

інших форм професійної співпраці. 

11. Дотримання педагогічними працівниками академічної доброчесності під час 

провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності та сприяння 

дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти. 

 

 

Якість управлінських процесів ліцею аналізується за такими 

критеріями: 
 

1. Затвердження стратегії розвитку, спрямованої на підвищення якості 

освітньої діяльності. 

2. Здійснення річного планування та відстеження його результативності  

відповідно до стратегії розвитку та з урахуванням освітньої програми. 

3. Здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії  

(політики) і процедур забезпечення якості освіти. 

4. Реалізація заходів щодо утримання у належному стані будівель, 

приміщень, обладнання. 

5. Створення психологічно комфортного середовища, яке забезпечує 

конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших 

працівників закладу освіти та взаємну довіру. 

6. Оприлюднення інформації про свою діяльність на сайті закладу. 

7. Формування штату закладу шляхом залучення кваліфікованих 

педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої 

програми. 

8. Мотивування педагогічних працівників за допомогою системи 

матеріального та морального заохочення до підвищення якості освітньої 

діяльності,  саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності. 

9. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників. 

10. Створення умов для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього 

процесу. 
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11. Урахування пропозицій учасників освітнього процесу при прийнятті 

управлінських рішень. 

12. Створення умов для розвитку громадського самоврядування. 

13. Сприяння виявленню громадської активності та ініціативи учасників 

освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади. 

14. Врахування вікових особливостей здобувачів освіти при розробці 

режиму роботи закладу освіти та розкладу занять. 

15. Створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів освіти. 

16. Упровадження політики академічної доброчесності у педагогічному та 

учнівському колективах. 

 

Інструментами оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти є наступні процедури. 

 

Опитування: 

• анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків); 

• інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками учнівського 

самоврядування); 

• фокус-групи (з батьками, учнями, представниками учнівського 

самоврядування, педагогами). 

 

Вивчення документації: 
• річний план роботи, протоколи засідань педагогічної ради, класні журнали  

тощо. 

 

Моніторинг: 

• навчальних досягнень здобувачів освіти; 

• педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних 

занять); 

• освітнього середовища (санітарно-гігієнічні умови, стан забезпечення 

навчальних приміщень, безпека спортивних та ігрових майданчиків, робота 

їдальні , вплив середовища на навчальну діяльність тощо). 

 

Аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність: 
• система оцінювання навчальних досягнень учнів; 

• підсумкове оцінювання учнів; 

• фінансування закладу освіти; 

• кількісно-якісний кваліфікаційний склад педагогічних працівників тощо. 

 


