
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

директора  

Вишнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації 

Київської області 

про роботу у 2017/2018 навчальному році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



У 2017/2018 навчальному році діяльність колективу Вишнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської 

області (далі – Заклад) була спрямована:  

- на реалізацію положень Конституції України, Закону України "Про освіту", Закону 

України "Про загальну середню освіту", інших нормативно-правових актів у галузі освіти; 

- на задоволення потреби громадян, які проживають на території обслуговування 

Закладу, у здобутті повної загальної середньої освіти;  

- на забезпечення єдності навчання і виховання; 

-  на створення науково-методичної і матеріально-технічної бази для організації та 

здійснення освітнього процесу; 

- на формування в учнів компетентностей, визначених Законом України "Про освіту" 

та Державними стандартами загальної середньої освіти; 

- на всебічний розвиток навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації 

особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 

громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, власної країни, довкілля, 

стати корисним членом суспільства;  

- на охорону життя і здоров"я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників 

Закладу;  

- на формування в учнів засад здорового способу життя, гігієнічних навичок.  

 

Освітня діяльність у Закладі здійснювалася за 5-ти денним робочим тижнем у дві 

зміни, оптимально поєднуючи усі сфери освітньої діяльності здобувачів освіти, що 

забезпечувало сукупність освітніх, виховних та оздоровчих процесів, направлених на 

створення умов для реалізації індивідуальних потреб учнів, батьків і педагогічного 

колективу. 

Режим роботи Закладу регламентувався єдиним розкладом навчальних занять, 

позаурочної діяльності відповідно до вимог ДсанПіН 5.5.2.008-01: 

-   освітня діяльність учнів 1-2-х класів здійснювалася з 08.00 до 12.25, учнів 7-11-х 

класів - з 8.00 до 15.20; 

- освітня діяльність учнів 3-4-х класів здійснювалася з 12.45 до 16.50, учнів 5-6-х 

класів - з 13.40 до 18.55; 

- освітня діяльність у групі подовженого дня здійснювалася з 12.00 до 18.00. 

Заклад забезпечував оптимальні умови для інтеграції основної та додаткової освіти, 

проектно-дослідницької, розвивальної та пізнавальної діяльності. 

Позакласна робота з різних предметів, індивідуальні заняття, факультативні 

заняття, заняття гуртків та секцій проводилася з 17.00 до 21.00 та  в суботні, недільні дні. 
Тривалість уроків: 

-    у перших класах - 35 хвилин; 

- у 2-4-х класах – 40 хвилин; 

- 5-11-х класах - 90 хвилин (30/30/30); 

Тривалість перерв: 

У початковій школі: 

І зміна: 

Після 1-го, 2-го уроку 4-го уроку – 15 

хвилин  

Після 2-го, 5-го уроку – 20 хвилин 

ІІ зміна: 

Після 1-го, 5-го уроку 15 хвилин 

Після 2-го, 3-го, 4-го уроку – 10 хвилин 

Старша школа: 

І зміна  

• між уроками на І зміні — 5 хвилин; 
• після 2-го уроку — 10 хвилин; 

• після 4-го уроку — 15 хвилин; 
• після закінчення І зміни — 20 хвилин; 
• між уроками на II зміні — 5 хвилин; 
• після 2-го, 3-го уроку — 10 хвилин. 

Мережа класів – 44, кількість учнів на початок року - 1267. Школа працювала за 

модульною системою організації розкладу. 

Мова навчання – українська. 

Робочий навчальний плану закладу на 2017/2018 навчальний рік був складений на 

підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (листа №1/9-315 від 07.06.2017 

"Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів") . 



 

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних 

кадрів, матеріально-технічну базу Закладу, методичне та інформаційне забезпечення у 

Закладі було створено освітнє середовище, яке забезпечило можливість вивчати 

поглиблено українську мову учням 8-В класу, українську мову та історію України учням 

8-А класу. Освітня діяльність учнів 5-В, 6-В та 7-Б класів здійснювалась за навчальними 

планами з вивченням двох іноземних мов (за вибором французька або німецька), учні 10-Б 

класу – за навчальним планом математичного профілю. Педагогічними працівниками 

проводилась інноваційна діяльність в рамках Всеукраїнського експериментального 

науково-педагогічного проекту "Росток".  

Варіативна складова навчальних планів використовувалась на:  

- підсилення таких предметів інваріантної складової: українська мова - 1-4 класи, 5-

7-і класи, 10-11-і класи; історія України – 8-і класи, 10-11-і класи; географії – 9-і класи, 10-

11-і класи; хімії – 7-і класи; біології – 10-11-і класи, алгебри – 10-11-і класи; 

- на запровадження факультативів, курсів за вибором: "Розвиток продуктивного 

мислення" – 4-і класи; "Креслення" – 10-11-і класи; 

- проведення індивідуальних занять та консультацій.      

 

Для дітей з особливими потребами було організовано навчання за індивідуальною 

формою відповідно до Положення, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 

№8, та за індивідуальними навчальними планами, які складалися на основі відповідних 

Типових навчальних планів.   

 

Упродовж навчального року адміністрацією школи проводився моніторинг якості 

створення освітнього середовища та організації освітнього процесу з таких предметів 

навчального плану:  

- математики;  

- астрономії; 

- зарубіжної літератури;  

- географії;  

- англійської мови в школі І ступеня;  

- англійської мови в школі ІІ-ІІІ ступенів;  

- економіки.  

Узагальнені матеріали за підсумками моніторингу були обговорені на нарадах при 

директору, засіданнях шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, 

підготовлені відповідні управлінські рішення. 

 

Адміністрацією постійно приділялась увага контролю за наступними напрямами 

діяльності Закладу:  

- забезпеченість та готовність навчально-матеріальної бази до використання в 

освітньому процесі;  

- вивчення системи роботи вчителів, які підлягають плановій та позачерговій 

атестації;  

- відвідування учнями навчальних занять; 

- виконання навчальних планів та програм; 

- ведення обов"язкової шкільної документації; 

- забезпеченість підручниками та їх збереження. 

 

Постійно здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів:  
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1. 3-А 33 5 18 - 10 7 - - - 

2. 3-Б 29 7 17 1 5 1 - - - 

3. 3-В 33 2 8 - 14 - 9 9 - 

4. 3-Г 31 5 19 3 7 2 - - - 

5. 3-Д 34 7 15 1 12 3 - - - 

6. 3-Є 27 6 10 2 11 6 - - - 

7. 4-А 33 5 20 5 8 - - - - 

8. 4-Б 31 6 10 2 14 4 1 - 1 

9. 4-В 31 5 21 - 3 - 2 - - 

10. 4-Г 25 4 15 3 6 - - - - 

11. 4-Д 24 3 5 1 10 - 6 6 - 

12. 4-Є 29 7 10 2 9 3 3 - - 

13. 5-А 26 - 1 - 13 - 12 - 1 

14. 5-Б 33 6 19 - 7 2 1 1 1 

15. 5-В 33 3 18 1 14 6 - - - 

16. 5-Г 34 1 10 - 17 6 6 4 1 

17. 6-А 19 - - - 4 - 15 - - 

18. 6-Б 32 - 1 1 18 - 13 7 3 

19. 6-В 30 1 11 3 13 4 15 5 - 

20. 6-Г 27 3 10 - 14 3 - - - 

21. 7-А 15 1 6 - 3 2 12 6 2 

22. 7-Б 30 2 5 - 10 - 13 2 6 

23. 7-В 25 2 11 - 11 - 1 - 1 

24. 8-А 32 1 7 - 11 - 13 3 3 

25. 8-Б 28 - 1 - 3 - 24 5 3 

26. 8-В 30 - 9 3 15 6 6 4 1 

27. 9-А 22 - 1 - - - 22 - 3 

28. 9-Б 33 1 6 - 16 2 10 4 2 

29. 9-В 33 1 6 - 25 3 1 - - 

30. 10-А 27 1 8 1 8 - 10 3 1 

31. 10-Б 24 3 3 - 11 1 7 2 1 

32. 11 28 2 19 - 5 - 2 1 1 

 

Всього: 

 

923 

89 313 29 327 61 197 62 23 

9,6% 33,9% 3,1% 35,4% 6,6% 21% 6,7% 2,5% 

 

Здійснювався моніторинг стану роботи з обдарованими дітьми. У Закладі створено 

систему відбору та підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах. Однією із форм 

інтелектуальних, творчих учнівських змагань, які формують компетентну особистість, є 

конкурси, фестивалі, турніри. Це командні змагання, які спонукають учнівську молодь до 

практичної наукової та творчої діяльності, навчають норм та стилю роботи у творчих 

колективах і мають велике освітнє значення. Участь обдарованих школярів у таких 

заходах ефективно сприяє розвитку їхніх творчих здібностей, успішній соціалізації в 

життєвому просторі. 

Серед інтелектуальних змагань найпопулярнішими є учать учнів школи в І, ІІ, ІІІ та ІУ 

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з різних предметів, Всеукраїнських 

інтелектуальних та творчих конкурсах. Важливу роль у підтримці здібної та обдарованої 

молоді відіграє також Міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика, який 

проводиться щороку, Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Т.Шевченка. 

Порівняльний аналіз по кожному напрямку роботи з обдарованими та здібними 

учнями свідчить, що за останні роки вдалося не тільки налагодити роботу з обдарованою 

молоддю, а й досягти певних результатів.  

Результативність участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

різних предметів у 2017-2018 н.р.: 
 

  



ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА  

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Шевко Ярослава  8-А 1 Попович Т.В. 

Шкроб"як Антоніна  7-Б 2 Попович Т.В. 

Сівко Марія  10-Б 5 Попович Т.В. 

 

ОБРАЗОТВОРЕЧЕ МИСТЕЦТВО  

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Бальцер Марія  8-В 1 Гаращенко В.Б. 

Шевко Ярослава  8-А 2 Гаращенко В.Б. 

Друзь Ольга  9-В 4 Гаращенко В.Б. 

Ковальчук Дарія  9-В 5 Гаращенко В.Б. 

Мартян Марія  8-А 6 Гаращенко В.Б. 

 

БІОЛОГІЯ  

 

Прізвище та ім'я учня Клас Місце Учитель 

Чайка Михайло  9-В 1 Плахотнюк К.Л. 

Кохан Аліна  10-Б 1 Плахотнюк К.Л. 

Трохимчук Роман  11 1 Плахотнюк К.Л. 

Сідак Богдан  9-В 2 Плахотнюк К.Л. 

Дука Олександра  10-А 2 Плахотнюк К.Л. 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА  

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Шкроб"як Антоніна 7-Б 1 Столярова З.В. 

Дука Олександра  10-А 1 Снігир Т.І. 

Пасько Анастасія 10-А 2 Снігир Т.І. 

Кришнівська Дар"я  9-В 3 Гарбуз Я.В. 

Тараненко Аліна 7-Б 4 Столярова З.В. 

Медведська Марія 11 5 Силенко І.В. 

 

ІНФОРМАТИКА  

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Дровнін Павло 11  1 Ошийко Т.М. 

 

АНГЛІЙСЬКА  МОВА  

 

Прізвище та ім'я учня Клас Місце Учитель 

Кондратюк Дар"я 10-Б 3 Кішта Н.Г. 

Медведська Марія   11 3 Белінський О.П. 

Клапоушенко Катерина  8-А 4 Кішта Н.Г. 

Мерзлюк Анастасія  9-В 4 Поліковська О.В. 

Лоза Марина  11 5 Белінський О.П. 

Фаррахова Сніжана 9-В 6 Поліковська О.В. 

 

ХІМІЯ  

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Шевко Ярослава  8-А 1 Стасюк О.Б. 

Трохимчук Роман  11 1 Стасюк О.Б. 

Мерзлюк Анастасія  9-В 11 Стасюк О.Б. 

Чайка Михайло  9-В 12 Стасюк О.Б. 

 

ІСТОРІЯ  

 

Прізвище та ім'я учня Клас Місце Учитель 

Клапоушенко Катерина  8-А 3 Будько Н.Т. 

Пасько Анастасія  10-А 3 Нечипоренко Л.В. 

Трохимчук Роман  11 7 Будько Н.Т. 

 

  



ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Хандусь Анастасія  10-А 1 Ошийко Т.М. 

Дровнін Павло Андрійович  11 1 Ошийко Т.М. 

Лоза Марина Вікторівна  11 4 Ошийко Т.М. 

 

ФІЗИКА  

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Хандусь Анастасія  10-А 4 Межакова Л.В. 

Якименко Анна Сергіївна  9-В 5 Межакова Л.В. 

Шевчук Артем  7-В 8 Гадецька Т.П. 

 

МАТЕМАТИКА  

 

Прізвище та ім'я учня Клас Місце Учитель 

Тищенко Павло  6-Г 2 Присяжнюк Г.В. 

Якименко Анна  9-В 3 Шматкова А.О. 

Швей Євген  7-В 4 Ошийко Т.М. 

Кот Олександр  8-В 4 Ошийко Т.М. 

Кохан Аліна  10-Б 4 Цибіна Г.В. 

Щур Антон  10-А 5 Ошийко Т.М. 

Дровнін Павло  11 5 Городня Л.В. 

Атаманенко Юлія  11 5 Городня Л.В. 

 

ГЕОГРАФІЯ  

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Клапоушенко Катерина  8-А 2 Павленко Н.М. 

Гриньова Олена  10-А 3 Матвієнко Н.М. 

Шпикуляк Владислав  10-А 5 Матвієнко Н.М. 

Чайка Михайло  9-В 11 Ульяненко В.В. 

 

ПРАВОЗНАВСТВО  

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Мерзлюк Анастасія  9-В 1 Будько Н.Т. 

Пасько Анастасія  10-А 3 Будько Н.Т. 

 

ЕКОНОМІКА  

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Трохимчук Роман  11 5 Матвієнко Н.М. 

 

КОНКУРС ЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМ. П.ЯЦИКА  

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Навора Катерина  4-А 2 Савченко Т.К. 

Стефанишин Софія  4-В 2 Шмакова Н.І. 

Шкроб"як Антоніна 7-Б 2 Столярова З. В. 

Шевко Ярослава  8-А 2 Снігир Т.І. 

Кондратюк Дарія  10-Б 3 Силенко І.В. 

Тітов Дмитро  5-Б 4 Музиленко О.В. 

Кришнівська Дар"я  9-В 5 Гарбуз Я.В. 

 

МІЖНАРОДНИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА   

 

Прізвище та ім'я дитини  Клас Місце Учитель 

Шкроб"як Антоніна 7-Б 3 Столярова З. В. 

 

  



Результативність участі учнів у ІІ, ІІІ, ІУ етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з різних предметів у 2017-2018 н.р.: 

 
№ 

з/п 

П.І.Б. учня Клас Предмет ІІ етап 

(районний) 

ІІІ етап 

(обласний) 

ІУ етап 

(Всеукраїнський) 

П.І.Б. учителя 

1. Бальцер 

Марія 

8-В Образотворче 

мистецтво  

І місце   Гаращенко Віта 

Борисівна 

2. Гриньова 

Олена 

10-А Географія ІІІ місце   Матвієнко Наталія 

Миколаївна 

3. Дровнін 

Павло 

11  Інформатика І місце    Ошийко Тетяна 

Михайлівна 

   Інформаційні 

технології  

І місце    Ошийко Тетяна 

Михайлівна 

4. Дука 

Олександра  

10-А Біологія  ІІ місце ІІ місце  Плахотнюк 

Клавдія Леонідівна  

   Українська 

мова та 

література 

І місце    Снігир Тамара 

Іванівна  

5. Клапоушенко 

Катерина 

8-А Географія ІІ місце    Павленко Наталія 

Миколаївна 

   Історія  ІІІ місце   Будько Наталія 

Тарасівна  

6. Кондратюк 

Дар"я 

10-Б  Англійська 

мова 

ІІІ місце   Кішта Наталія 

Григорівна  

   Конкурс знавців 

української 

мови ім. 

П.Яцика 

ІІІ місце   Силенко Ірина 

Василівна  

7. Кохан 

Аліна  

10-Б Біологія  І місце І місце ІІ місце Плахотнюк 

Клавдія Леонідівна  

8. Кришнівська 

Дарія 

9-В  Українська 

мова та 

література 

ІІІ місце    Гарбуз Ярослава 

Василівна  

9. Медведська 

Марія 

11  Англійська 

мова 

ІІІ місце   Белінський 

Олександр 

Петрович 

10. Мерзлюк 

Анастасія 

9-В Правознавство І місце   Будько Наталія 

Тарасівна  

11. Пасько 

Анастасія  

10-А  Українська 

мова та 

література 

ІІ місце    Снігир Тамара 

Іванівна  

   Історія ІІІ місце   Нечипоренко 

Людмила 

Вікторівна 

   Правознавство ІІІ місце   Будько Наталія 

Тарасівна  

12. Сідак 

Богдан  

9-В  Біологія  ІІ місце ІІІ місце  Плахотнюк 

Клавдія Леонідівна  

13. Тищенко 

Павло 

6-Г Математика ІІ місце   Присяжнюк Ганна 

Валеріївна  

14. Трохимчук 

Роман  

11 Біологія  І місце І місце ІІ місце Плахотнюк 

Клавдія Леонідівна  

   Хімія  І місце ІІІ місце  Стасюк Ольга 

Богданівна  

15. Хандусь 

Анастасія  

10-А Інформаційні 

технології  

І місце  ІІІ місце  Ошийко Тетяна 

Михайлівна 

16. Чайка 

Михайло  

9-В  Біологія  І місце   Плахотнюк 

Клавдія Леонідівна  

17. Шевко 

Ярослава 

8-А Зарубіжна 

література  

І місце ІІ місце  Попович Тетяна 

Василівна  

   Образотворче 

мистецтво  

І місце   Гаращенко Віта 

Борисівна 

   Хімія  І місце ІІІ місце  Стасюк Ольга 

Богданівна  

   Конкурс знавців 

української 

мови ім. 

П.Яцика 

ІІ місце   Снігир Тамара 

Іванівна  



 

З метою виявлення та розвитку обдарованих і здібних до вивчення основ наук 

дітей, заохочення та стимулювання їх пізнавальних інтересів, допитливості, 

інтелектуальної ініціативи й позитивної мотивації до навчання з 17 по 27 квітня 2018 року 

проводилась шкільна олімпіада серед учнів 1-4-х класів з предметів: літературне читання, 

українська мова, математика, природознавство, англійська мова, навколишній світ, 

образотворче мистецтво. 

Результати олімпіад такі: 

Клас Вчитель І місце  

к-ть учнів 

ІІ місце  

к-ть учнів 

ІІІ місце 

к-ть учнів 

1-А Барановська А.І. - 1 3 

1-Б Овчаренко Н.В. - 1 - 

1-В Коваленко Н.П. 1 1 1 

1-Г Кудина А.В. 1 - 2 

1-Д Кулик Ю.В. 1 2 - 

1-Є Шимко Н.В. - 1 - 

2-А Твердохліб Г.О. 2 3 4 

2-Б Берчій О.П. 2 1 2 

2-В Гриценко Т.М. 2 1 4 

2-Г Антонюк О.А. 2 2 - 

2-Д Гутнєва К.Б. - 1 - 

2-Є Курченко-Савчук О.П. 1 3 - 

3-А Якименко К.В. 1 3 4 

3-Б Дядюра К.Я. 1 - 3 

3-В Сікалюк О.В. 2 3 3 

3-Г Ямщикова І.Ю. 2 3 3 

3-Д Гриценко Л.Л. 4 5 2 

3-Є Жабуровська Я.В. 1 2 4 

4-А Савченко Т.К. 2 4 1 

4-Б Гусар Н.І. 3 1 2 

4-В Шмакова Н.І. 4 2 2 

4-Г Гриценко Т.М. 2 4 1 

4-Д Головіна Л.В. 1 1 1 

4-Є Давидюк Т.В. - 2 3 

 Всього: 31 45 45 
 

18. Шкроб"як 

Антоніна 

7-Б Зарубіжна 

література  

ІІ місце   Попович Тетяна 

Василівна  

   Українська 

мова та 

література 

І місце   Столярова Зоя 

Вікторівна  

   Конкурс знавців 

української 

мови ім. 

П.Яцика 

ІІ місце   Столярова Зоя 

Вікторівна  

   Міжнарод.мовно-

літерат. Конкурс 

учнівської та 

студентської 

молоді 

ім.Т.Шевченка 

ІІІ місце   Столярова Зоя 

Вікторівна  

19. Якименко 

Анна 

9-В Математика ІІІ місце   Шматкова Алла 

Олександрівна  

20. Навора 

Катерина  

4-А Конкурс знавців 

української 

мови ім. 

П.Яцика 

ІІ місце   Савченко Тетяна 

Костантинівна  

21. Стефанишин 

Софія  

4-В  Конкурс знавців 

української 

мови ім. 

П.Яцика 

ІІ місце   Шмакова Наталія 

Іванівна  



Реалізація ідеї розвитку обдарованості втілюється в нашій школі через визначення 

змісту освіти, відбір провідних технологій, визначення структури освітнього процесу, 

створення єдиної неперервної системи урочної і позаурочної освіти, організацію психолого-

педагогічного супроводу учнів.  

У школі з 2014 року запроваджено форма матеріального заохочення учнів-

призерів, переможців олімпіад, конкурсів та вчителів, що їх підготували.  
 

Кількісний показник участі школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін та у 

виконанні науково-дослідницьких роботах МАН 

Рік Кількість призерів, переможців Рейтинг 

ІІ етап 

2006-2007 н.р. 18 6 місце 

2007-2008 н.р. 16 6 місце 

2008-2009 н.р. 19 4 місце 

2009-2010 н.р. 19 6 місце 

2010-2011 н.р. 21 6 місце 

2011-2012 н.р. 33 6 місце 

2012-2013 н.р. 21 3 місце 

2013-2014 н.р. 24 - 

2014-2015 н.р. 13 - 

2015-2016 н.р. 16 - 

2016-2017 н.р. 22, 36 призових позицій - 

2017-2018 н.р. 21, 34 призові позицій - 

   

ІІІ етап 

Рік Кількість учнів Кількість призерів та 

переможців  

2006-2007 н.р. 3 1 

2007-2008 н.р. 3 2 

2008-2009 н.р. 3 2 

2009-2010 н.р. 4 2 

2010-2011 н.р. 4 3 

2011-2012 н.р. 6 5 

2012-2013 н.р. 7 6 

2013-2014 н.р. 8 11 

2014-2015 н.р. 9 6 

2015-2016 н.р. 13 10 

2016-2017 н.р. 10 9, 11 призових позицій 

2017-2018 н.р. 9 6, 8 призових позицій 

ІУ етап 

Рік Кількість учнів Кількість призерів та 

переможців  

2009-2010 н.р. 1 1 

2010-2011 н.р. 1 1 

2011-2012 н.р. 2 2 

2012-2013 н.р. 3 3 

2013-2014 н.р. 5 3 

2014-2015 н.р. 2 2 

2015-2016 н.р. 3 3 

2016-2017 н.р. 3 3 

2017-2018 н.р. 3 2 

Міжнародний етап 

Рік Кількість учнів Кількість призерів та 

переможців  

2011-2012 н.р. 1 1 

2012-2013 н.р. - - 

2013-2014 н.р. - - 

2014-2015 н.р. - - 

2015-2016 н.р. - - 

2016-2017 н.р. - - 

2017-2018 н.р. 1 1 

  



 

Участь учнів школи у виконанні науково-дослідницьких робіт МАН (ІІ етап) 

Рік Кількість учасників районного 

етапу 

Кількість призерів та 

переможців  

2008-2009 н.р. 3 2 

2009-2010 н.р. 1 1 

2010-2011 н.р. 3 2 

2011-2012 н.р. - - 

2012-2013 н.р. - - 

2013-2014 н.р. 1 1 

2014-2015 н.р. 1 1 

2015-2016 н.р. - - 

2016-2017 н.р. - - 

2017-2018 н.р. - - 

 

Використовуючи статистичні дані Українського центру оцінювання якості освіти, 

проводився аналіз результативності і якості проходження державної підсумкової атестації 

у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускниками Закладу: 

  

ВИПУСК 2016 РОКУ 

 

Відсоток учнів, які склали зовнішнє незалежне оцінювання 

на 160 - 200 балів 
 

Предмет Область Район Школа 

Українська мова та 

література 

31,6% 32,1% 78,57% 

Історія України 15,74% 16,7% 38,89% 

Математика 17,16% 21,4% 64,28% 

Фізика 12,9% 10,4% 0% 

Хімія 19,83% 14,3% 0% 

Біологія 16,21% 25,4% 75% 

Географія 20,34% 22,6% 0% 

Англійська мова  19,49% 25% 58,34% 
 

ВИПУСК 2017 РОКУ 

 

Відсоток учнів, які склали зовнішнє незалежне оцінювання 

на 160 - 200 балів 
 

Предмет Область Район Школа 

Українська мова та 

література 

31,51% 31,8% 48,15% 

Історія України 15,49% 15,4% 14,28% 

Математика 21,57% 28,9% 23,07% 

Фізика 12,18% 20,4% 0% 

Хімія 25,21% 20% 0% 

Біологія 18,14% 24,1% 28,58% 

Географія 22,98% 23,8% 20% 

Англійська мова  19,55% 23,1% 42,86% 
 

  



ВИПУСК 2018 РОКУ 

 

Відсоток учнів, які склали зовнішнє незалежне оцінювання 

на 160 - 200 балів 
 

Предмет Область Район Школа 

Українська мова та 

література 

36,2% 37,4% 75% 

Історія України 14,37% 16,6% 21,05% 

Математика 19,38% 28,5% 47,37% 

Фізика 15,91% 16,2% 40% 

Хімія 20,7% 26,8% 100% 

Біологія 19,45% 24,7% 50% 

Географія 17,87% 21,2% 11,11% 

Англійська мова  21,65% 28,6% 22,23% 

 

Керуючись Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі 

навчальних закладів, відповідно до рішення педагогічної ради школи від 14.06.2018 

(протокол №7) свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти отримали 88 

учнів, з них 2 учні отримали свідоцтво з відзнакою. 

Керуючись Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 14.02.2015 

за №157/26602, наказом Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1103 "Деякі 

питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти", зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 16.08.2017 за №1014/30882 (зі змінами), рішенням 

педагогічної ради школи від 22.06.2018, протокол №8, атестат про повну загальну 

середню освіту отримали 28 учнів 11 класу, з них одну ученицю нагороджено Срібною 

медаллю "За досягнення у навчанні", а також четверо учнів нагороджено грамотами "За 

особливі досягнення у вивченні предметів" – інформатики, англійської мови, біології, 

хімії. 

 

АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

На кінець 2017-2018 навчального року якісний склад педагогічного колективу 

становив 74 педагоги, з них : 

спеціалістів вищої категорії – 38, що складає 51% 

спеціалістів І категорії – 14, що складає 19 % 

спеціалістів ІІ категорії – 13, що складає 17 % 

спеціалістів – 10, що складає  13 % 

 

З них один педагог школи нагороджений нагрудним знаком "В. Сухомлинський", 1 

педагог має почесне звання "Заслужений вчитель України" та нагороджений Почесною 

грамотою Верховної ради "За заслуги перед українським народом", 5 - нагороджено 

знаком "Відмінник освіти України", 4 – мають педагогічне звання "учитель-методист", 27 

вчителів школи мають педагогічне звання "старший учитель".  

 

Протягом навчального року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний 

рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних науково-

практичних семінарах та тренінгах, навчання на курсах післядипломної освіти. 

13 педагогів школи пройшли курси підвищення кваліфікації при КВНЗ КОР 

"Академія неперервної освіти", 5 педагогічних працівників – атестацію, з них: 1 – 

присвоєна кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", 2 - відповідають раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії", 3 педагогічним 

працівникам присвоєна кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії".  



Мають стаж педагогічної роботи: 

 Кількість  Примітка 

До 3-х років  7 9% 

Від 3-х до 10 років 18 24% 

Від 10 до 20 років 13 18% 

20 років і більше 36 49% 

 

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 

З метою формування вчителя-тренера, сучасного вчителя-наставника школярів 

пріоритетними напрямками методичної роботи педагогічних працівників у 2017-2018 н.р. 

були:  

- "Творчі засади інноваційного розвитку різних типів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів";  

- "Педагогіка і психологія життєтворчості – стратегія інноваційного розвитку 

різних типів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів";  

- "Компетентісні засади Державних стандартів початкової, базової та загальної 

середньої освіти";  

- "Створення системи заходів, направлених на забезпечення умов для 

запровадження в роботу вчителя інформаційно-комунікативних технологій як засобу 

підтримування стійкого інтересу учнів до навчальної діяльності. Розвиток самоконтролю, 

уваги, пам'яті, творчої уяви дитини як засіб підвищення ефективного впливу вчителя на 

учня". 

Заступниками директора з навчально-виховної роботи та головами МО на початок 

навчального року було організовано науково-методичний супровід освітнього процесу в 

умовах реалізації основних положень Концепції "Нова українська школа", Державного 

стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, оновлених програм, а саме: були проведені засідання "круглого" столу з 

обговорення оновлених програм, опрацювання з педагогами методичних рекомендацій, 

проведення індивідуальних консультацій  з молодими спеціалістами.    

Класні керівники продовжували роботу з впровадження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. 

Для всіх педпрацівників також були проведені консультації з планування ведення 

шкільної документації, організації роботи з впровадження профільного навчання та 

роботи в класах поглибленого вивчення предметів у школі ІІ та ІІІ ступенів та 

продовження навчання за науково-педагогічним проектом "Росток" у школі І та ІІ 

ступенів.  

Вчителі, які працюватимуть у 1-х класах у 2018-2019 н.р. в умовах Нової 

української школи, успішно пройшли онлайн-курс та навчальні тренінги для вчителів 

початкових класів, розроблений МОН України, студією онлайн-освіти EdEra та 

громадською спілкою "Освіторія"; взяли участь у сертифікаційному навчально-

методичному заході з підвищення кваліфікації за програмою обласного майстер-класу з 

теми: "Формування та розвиток предметної математичної компетентності в процесі 

реалізації розвивальної технології "Росток"; пройшли навчання за програмою тренінгу для 

вчителів початкових класів на тему: "Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової 

загальної освіти". 

Протягом навчального року майже всі педпрацівники велику увагу приділяли 

використанню інноваційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. 

На нараді при директору (протокол №2, жовтень) було проаналізовано якість участі 

учнів школи у ЗНО за останній навчальний рік.  

У листопаді 2017 року була проведена педагогічна рада на тему: "Особистісно-

соціальний та інтелектуальний розвиток учнів початкової школи в процесі оволодіння 

ключовими компетенціями у ході упровадження оновленої школи".  

У лютому 2018 року була проведена педагогічна рада на тему: "Запровадження у 

практику роботи педколективу особистісно орієнтованої педагогіки з метою реалізації 

принципу дитиноцентризму".  



У березні 2018 року була проведена педагогічна рада на тему: "Від конфлікту до 

культури педагогічного спілкування". Предметом обговорення було способи вирішення 

конфліктних ситуацій, які виникають в процесі роботи між учнями та педагогами.   

Вчитель хімії провела щорічну учнівську науково-практичну конференцію для 

учнів початкової школи та учнів 5-6-х класів. Вчителем української мови та літератури 

був організований літературний вечір, на якому учні 10-А класу поставили п"єсу за 

твором Г.Квітки-Основ"яненка "Сватання на Гончарівці". Вчителями української мови та 

літератури були проведені літературні читання, присвячені шевченківським дням та дням 

рідної мови. 

У листопаді 2017 року у закладі учителем хімії було проведено районний науково-

теоретичний семінар учителів хімії на тему: "Розвиток критичного і творчого мислення як 

засобу формування життєвих компетентностей учнів на уроках хімії та навколишнього 

світу". 

У травні 2018 року була проведена нарада при директору, на якій обговорювались 

типові освітні програми закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.  

Протягом травня голови МО провели засідання предметних секцій та 

проаналізували роботу за навчальний рік та обговорили план методичної роботи на 

наступний навчальний рік.    

Починаючи із жовтня, у школі проведено предметні тижні з навчальних дисциплін, 

шкільні олімпіади. Найбільш яскраво та професійно до проведення предметних тижнів 

поставилися методичні об'єднання вчителів природничих наук, математичного циклу, 

словесників. 

Наприкінці навчального року адміністрацією Закладу були проведені співбесіди з 

учителями про підсумки роботи за 2017-2018 навчальний рік та планування роботи на 

наступний рік.  

Методичною радою було запропоновано змінити пріоритет в науково-методичній 

роботі Закладу (у зв"язку із змінами, внесеними у Закон України "Про загальну середню 

освіту") та встановити пріоритетним напрямком роботи всіх методичних структур над 

реалізацією такого науково-методичного питання: "Розроблення та апробація 

методичного забезпечення запровадження системи формувального оцінювання учнів". 

Освітній процес у школі забезпечувався необхідними науково-методичними 

посібниками, фаховими журналами з усіх предметів.  

Виховний процес був невід’ємною складовою освітнього процессу у Закладі і  

спрямовувався на формування: 

- відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 

- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; 

- патріотизму, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, 

культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу; 

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості 

до їх порушення, проявів корупції та хабарництва, потреби захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

- поваги до державної мови та державних символів України, національних, 

історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-

культурного надбання України та навколишнього природного середовища; 

- нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або 

психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками; 

- громадянської культури та культури демократії; 

- культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого 

ставлення до довкілля; 

- прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами; 

- почуттів доброти, милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого ставлення 

до сім’ї, відповідальності за свої дії. 

Педагогічні працівники закладу освіти забезпечували єдність навчання, виховання і 

розвитку учнів в рамках освітнього процесу через їх залучення до участі як у 

вузьконаправлених так і багатопрофільних проектах, конкурсах, змаганнях та 

різноманітних соціальних акціях.   



Результативність участі учнів школи в районних та обласних та міжнародних 

конкурсах за  2017-2018н.р. 

 

№ 

з/п 

Назва конкурсу Місце Учасники 

1.  Природоохоронна акція «Птах року» ІІ місце Учні 4-А класу. 

2.  Виставка-конкурс «Чарівна Палітра», 

номінація «Живопис» 

ІІ місце Іванченко Катерина 

5-Б клас 

3.  Районні змагання з футболу ІV місце (зональне) Учні 5-6 класів 

4.  «Новорічна картина, колаж» ІІ місце Клапоушенко 

Катерина 8-А 

5.  Проект «Let’sdoitUkraine». І місце  Учні 8-В класу 

 

Особливе місце у здійсненні освітньої діяльності належить роботі бібліотеки. 

Діяльність бібліотеки Закладу у 2017-2018 навчальному році була спрямована на 

інформаційне, методичне, довідково-бібліографічне забезпечення педагогічних 

працівників та здобувачів освіти навчального закладу в усіх напрямах освітнього процесу.  

Основний бібліотечний фонд (без урахування фонду навчальних підручників і 

посібників) станом на 01.09.2017 становив 8716 примірників. З них за видами: книги та 

брошури – 8716, фонд періодичних видань - 787 примірників, в тому числі для вчителів – 

619, для бібліотечних працівників - 168. Фонд підручників і навчальних посібників 

становив 16713 примірників. 

Станом на 01.09.2017 р. загальна кількість користувачів (за єдиним реєстраційним 

обліком) становила 1142 особи, у  тому числі керівні педагогічні кадри - 4 та педагогічні 

працівники – 51.  

Враховуючи навчальні та виховні завдання сучасної школи та інтереси читачів, 

враховуючи їх вікові особливості, літературу, яка надійшла до шкільної бібліотеки 

протягом року, використовувались різні форми роботи для підвищення  інтересу дітей до 

книги. 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Освітня діяльність закладу з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці у 

2017-2018 н.р. здійснювалась відповідно до:  

- Законів України "Про освіту", "Про охорону праці", "Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення"; 

- Кодексу цивільного захисту України;  

- Правил пожежної безпеки в Україні;  

- Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України; 

- Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти; 

- Положення "Про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів";  

- Положення "Про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів 

загальноосвітніх навчальних закладів"; 

- інших нормативно-правових актів.  

У закладі розроблені інструкції для працівників школи за напрямками діяльності, 

інструкції з безпеки життєдіяльності для учнів та вчителів, оформлена відповідна 

документація, проведені навчання. Видані відповідні накази, затверджені заходи з 

організації профілактичної роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності. В рамках 

реалізації даних заходів проведено ряд тематичних бесід, інструктажів. За окремими 

планами проведено Тиждень знань з безпеки життєдіяльності та День цивільного захисту. 

Усі необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці ведуться 

належним чином. Школа забезпечена протипожежним інвентарем.  

 

  



АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 675-р "Про схвалення 

методичних рекомендацій щодо складання регіональних планів створення освітніх округів 

та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у 

тому числі шкіл-інтернатів", на виконання розпорядження Київської обласної державної 

адміністрації від 22.06.2017 №337 "Про заходи щодо підготовки та організованого початку 

2017/2018 навчального року в Київській області", розпорядження Києво-Святошинської 

РДА "Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2017/2018 навчального року 

в Києво-Святошинському районі Київської області" та з метою підготовки Вишнівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 до нового навчального року було проведено такі роботи: 

1. Виконано:  

- косметичний ремонт у кабінетах №102, №103: заміна шпалер, панелей;   

 - косметичний ремонт у кабінеті №106: змонтовано підвісну стелю, замінені 

шпалери, панелі; 

- косметичний ремонт у кабінеті №110: замінені шпалери, панелі, лінолеум;   

- у кабінетах №112, №204, №205 замінені шпалери;   

- пофарбовано плінтуса по коридорах. 

2. Придбано за кошти районного бюджету:  

- спеціальне обладнання та реактиви для кабінетів фізики та хімії; 

- 2 аудиторні дошки;  

- парти з регулюючою системою (46 шт.);  

- 2 інтерактивні дошки;  

- 2 проектори;  

- 2 ноутбуки;  

- акустичну систему;  

- медикаменти;  

- будівельні матеріали: будівельні суміші різні (6 мішків по 25 кг), фарба різна – 

130 кг, розчинник – 20 л, вапно гашене – 30 кг, ґрунтовка – 20 л;  

- миючі засоби: мило рідке – 10 л, деззасіб – 2 л, миючий дезінфікуючий засіб – 

20 л, сода кальцинована – 8 кг, миючий засіб – 10 шт.  

3. Придбано за кошти районного бюджету і змонтовано спортивне обладнання на 

спортивному майданчику.  

4. У спортивній залі та на спортивному майданчику проведено огляд та 

випробування спортивного обладнання. 
 

Придбано у 2017 році за кошти районного бюджету 

№ з/п Предмет Сума, грн Де встановлено  

1. Демонстраційна апаратура та обладнання  70300,00  Кабінет №202 

2. Демонстраційна апаратура та обладнання  70300,00  Кабінет №208 

3. Комплект навчального обладнання для кабінету хімії 75851,80  Кабінет №208 

4. Комплект навчального обладнання для кабінету фізики 66031,00   

5. Акустична система 93902,00  

6. Комплект меблів для вчителя 2678,76 Приміщення ГПД 

7. Парти (46 шт.)  46682,56 Приміщення ГПД 

8. Будівельні матеріали (фарба, будівельні суміші) 3000,00  

9. Господарські товари (рідке мило, миючі засоби, 

віники, мітли)   

2011,00  

10. Крейда для писання 1980,00  

 РАЗОМ: 432737,12  

 

Придбано у 2018 році за кошти районного бюджету 

№ з/п Предмет Сума, грн Де встановлено  

1. Комплект меблів  

(2 стінки, шафа) 

18960,76 Приміщення 1-го 

класу; кабінет №203 

2. Парти учнівські  64440,00 Кабінет №210, №212  

3. Обладнання для пожежних кранів 14646,00  

4. Лінолеум  22440,00 Коридор 

5. Мотокосарка  4990,00  

6. Підвіконня 4830,00 Коридор 



7. Медикаменти 6896,45 Медичний кабінет 

8. Канцтовари 8850,00  

9. Змішувачі води (10 шт), бачки зливні (для туалетів) 5440,00  

10. Електросушарки для рук 9400,00 Їдальня  

11. Господарчі товари 2650,00  

12. Дошка шкільна обертова 5145,00 1-Ж клас  

13. Дошки шкільні 2 шт.   

14. Вішаки для одягу 4 шт.  1-Ж клас, їдальня, 

корпус №3 - каб.№2, 

№3   

 РАЗОМ: 168728,21  

 

Придбано у 2018 році за кошти цільової субвенції державного бюджету  

№ з/п Предмет Сума, грн Де встановлено  

1. Навчально-методичні засоби для 

інклюзивного навчання 

5895,00  

 РАЗОМ: 5895,00  

 

Матеріальні цінності, отримані у вигляді безповоротного подарунку  

у 2018 році   

№ з/п Предмет Сума, грн Де встановлено  

1. Лазерний БФП Samsung   Каб. №113 

2. Лазерний БФП   Каб. №107 

 
За допомогою міськвиконкому Вишневої міської ради було виконано роботи з 

капітального ремонту приміщень колишнього дошкільного навчального закладу і 

передано у користування школі для здійснення освітнього процесу.  

Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, 

надбавок, доплат працівникам школи. 

 

Директор школи      В.Г. Плахотнюк  


