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Звіт (аналітична довідка) про результати діяльності за 2019/2020 навчальний рік 
Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради 
 

Людяність, сердечність, чуйність-цей 
моральний імунітет проти зла здобувається лише тоді, 

коли людина в ранньому дитинстві пройшла школу доброти, 
школу справді людських стосунків. 

В.О. Сухомлинський. 
 
Загальна середня освіта є основною ланкою в становленні й розвитку 

молодої особистості, у формуванні її характеру, патріотичних рис, громадянської 
позиції. Тому не випадково серед головних показників людського розвитку, 
покладених ООН в основу оцінювання суспільного прогресу, один з індексів 
відображає стан освіченості нації, доступу громадян до якісної освіти. 

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепції Нової 
української школи, інших основоположних освітянських документів 
педагогічний колектив Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи-
інтернату І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради спрямовував свою 
діяльність на забезпечення умов для надання якісної освіти, розкриття 
інтелектуального та творчого потенціалу дітей, формування ключових життєвих 
компетентностей, самореалізації та інтеграції школярів у соціокультурний 
простір. 

У школі-інтернаті функціонує медичний центр, де працюють 3 врача-
педіатра та 7 медичних сестер, дієтсестра, інструктор ЛФК, медсестра 
фізіотерапевтичного кабінету.  

У 2019/2020 навчальному році організація харчування учнів школи-
інтернату здійснювалась відповідно до нормативно-правових актів України, 
рішень адміністрації Донецької обласної ради, наказів Департаменту освіти і 
науки Донецької обласної ради, наказів по школі-інтернату. Вжито невідкладних 
заходів щодо створення умов для організації харчування школярів. Організовано 
повноцінне, безпечне та якісне харчування учнів: замовлення та прийняття до 
школи безпечних, якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в 
необхідній кількості, додержання умов та термінів їх зберігання, технології 
виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання 
норм харчування тощо. Проводився облік учнів, які отримували харчування. 
Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати 
заносилися до журналу бракеражу завідуючою виробництвом та дієтсестрою. 
Своєчасно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного 
двотижневого меню-розкладки. 

Було складено та затверджено списки учнів, які потребують дієтичного 
харчування, проінформовано всіх батьків про порядок одержання харчування та 
вимоги до оформлення відповідних документів. 
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Медичними працівниками школи-інтернату проводилася роз’яснювальна 
робота серед учнів та батьків щодо гігієнічних основ харчування, здійснювався 
контроль за дотриманням учнями правил особистої гігієни у шкільній їдальні та 
вживанням гарячих страв школярами, санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, 
дотриманням режиму та графіком харчування дітей. Своєчасно інформувалися 
батьки про організацію харчування дітей у школі-інтернаті. Здійснювався 
громадський контроль за якістю харчування учнів.  

2019/2020 навчальний рік ще раз засвідчив, що Маріупольська 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної 
ради-це сучасний заклад освіти, ефективне функціонування якого, високі 
результати діяльності педагогів та учнів обумовлюються командною співпрацею 
та спільною метою. Наші педагоги працюють творчо, прагнуть успіху та ведуть 
за собою учнів. 

В школі-інтернаті система освітньої та виховної роботи забезпечує 
впровадження у освітній процес інноваційних технологій, розвиток творчих 
здібностей учасників освітнього та виховного процесів, роботу органів 
учнівського самоврядування, співпрацю трикутника «інтернат-учні-батьки» 
(діють розроблені проекти щодо цілеспрямованій співпраці між батьками та 
шоли-інтернату як для початкової школи так і середньої ланки). 

Мета та завдання колективу обумовлені методичною проблемою школи-
інтернату: «Впровадження особистісно-орієнтованих напрямів освітнього та 
виховного процесів шляхом розвитку інтелектуальної компетентності крізь 
призму збереження та укріплення здоров’я учнів». Школа-інтернат подовжила 
брати активну участь у програмах «Упевнений старт першокласника», 
«Моніторинг оздоровчої функції освіти», «Екологічне виховання» (кейси, 
лепбуки тощо). 

Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 11 
Донецької обласної ради працювала згідно освітньої програми (робочого 
навчального плану) а також Статуту і локальних правових актів школи-
інтернату. Навчальний план виконано повністю. 

За навчальний рік компонент програми на 20 класів-комплектів склав 21910 
годин, по факту відпрацьовано 20874 годин (було здійснено ущілнення у зв’зку з 
карантинами у січні та лютому). На всіх учнів використано 9881410 годин. 

На 05.09.2019 року у Маріупольській загальноосвітній санаторній школі-
інтернаті №11 Донецької облради навчалось 456 учня, на 29.05.2020 року 
кількість складає 451 учень. В початковій школі 12 класів, в них навчалося 293 
учня (157 серед них оцінюються формувально, без використання 12-ти бальної 
системи). В 5-9 класах 8 класів у яких навчалося 158 учнів. 

За 2019/2020 навчальний рік таблиця 1 всього 50152 детоднів з яких 
пропущено 7907 детоднів (43488,5 уроків) та складає 15,8 % від загальної 
кількості детоднів (50152). Серед них через хворобу 4679 детоднів (25734,5 
уроків) – 9,3 %, за поважною причиною та лікування у санаторії 3228 детоднів 
(17754 уроків) – 6,4 %. 
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Таблиця 1 

Динаміка пропусків за 2019/2020 навчальний рік 

причина пропусків за хворобою з поважної 
причини санаторій 

ВСЬОГО ПО 
ІНТЕРНАТУ 

Місяці ВЕРЕСЕНЬ - ТРАВЕНЬ 

№ клас дд % дд % дд % дд % 
1 1-А 294 0,6 59 0,1 0 0,0 353 0,7 
2 1-Б 261 0,5 217 0,4 33 0,1 511 1,0 
3 1-В 273 0,5 225 0,4 5 0,0 503 1,0 
4 2-А 202 0,4 195 0,4 0 0,0 397 0,8 
5 2-Б 211 0,4 167 0,3 0 0,0 378 0,8 
6 2-В 362 0,7 101 0,2 19 0,0 482 1,0 
7 3-А 270 0,5 177 0,4 0 0,0 447 0,9 
8 3-Б 387 0,8 5 0,0 0 0,0 392 0,8 
9 3-В 355 0,7 20 0,0 0 0,0 375 0,7 

10 4-А 154 0,3 120 0,2 0 0,0 274 0,5 
11 4-Б 253 0,5 49 0,1 37 0,1 339 0,7 
12 4-В 183 0,4 159 0,3 57 0,1 399 0,8 

Всього 1-4 3205 6,4 1494 3,0 151 0,3 4850 9,7 
13 5-А 142 0,3 219 0,4 0 0,0 361 0,7 
14 5-Б 277 0,6 338 0,7 0 0,0 615 1,2 
15 6-А 122 0,2 170 0,3 0 0,0 292 0,6 
16 6-Б 157 0,3 181 0,4 14 0,0 352 0,7 
17 7-А 118 0,2 166 0,3 0 0,0 284 0,6 
18 7-Б 142 0,3 218 0,4 0 0,0 360 0,7 

Всього 5-7 958 1,9 1292 2,6 14 0,0 2264 4,5 
19 8-А 378 0,8 111 0,2 0 0,0 489 1,0 
20 9-А 138 0,3 166 0,3 0 0,0 304 0,6 

Всього 8-9 516 1,0 277 0,6 0 0,0 793 1,6 
РАЗОМ 4679 9,3 3063 6,1 165 0,3 7907 15,8 

           
7907 15,8 

  
Всього детоднів за 2019/2020 навчальний рік 50152 

 
В школі-інтернаті створено систему обліку відвідування учнями занять. 

Інформація щоденно проходить від класного керівника або вихователя до 
заступника директора з навчально-виховної роботи В.О. Дейнека. Ця інформація 
аналізується на оперативних нарадах при директорці. При необхідності питання 
відвідування учнями школи-інтернату розглядаються радою з профілактики 
правопорушень. 

Діаграма пропусків у відсотковому вигляді 

З вчителям та вихователям постійно ведеться робота з боку адміністрації 
щодо необхідності бездоганного виконання режиму дня згідно з санітарно-

Лікування у санаторії; 
0,3%

Пропущено за 
поважною причиною; 

6,1%

Прропущено за 
хворобою; 9,3%

Разом інтернат; 15,8%
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гігієничними нормами та догляду за навчальними кабінетами для зменшення 
пропусків занять учнями. 

Крім того для зменшення пропусків учнями, протягом навчального року 
проведиться оздоровча та роз’яснювальна робота медичними та педагогічними 
працівниками, невід'ємною частиною якої є заходи, спрямовані на досягнення 
гігієнічного, епідеміологічного благополуччя всередині шкільного середовища 
як найбільш керованого чинника формування здоров'я дітей та підлітків. На 
кінець року встановлено, що оптимізація санітарно-гігієнічних умов дала 
поліпшення стану здоров'я учнів на 6,78 %. 

У школі-інтернаті дотримуються санітарні правила, що регламентують 
вимоги до обладнання, повітряно - теплового режиму, природного та штучного 
освітлення, водопостачання та каналізації, режиму освітньо-виховного процесу 
та навчальної навантаженні, санітарному стану. 

Контроль за дотриманням теплового режиму школи-інтернату ведеться 
медичними працівниками. У кожному навчальному класі, кабінеті, спальних 
кімнатах є термометри, свідчення яких фіксуються в спеціальному журналі. 
Електричний, світловий режим перевіряється згідно з вимогами. Звертається 
велика увага на заходи по формуванню здорового способу життя, які будуються 
диференційовано з урахуванням вікових особливостей та різного ступеня 
навчального навантаження учнів 1-4 класів та учнів 5-9 класів. 

У школі-інтернаті в 2017 році розроблена і на сьогодні продовжує діяти 
програма «Кроки до здоров'я», пріоритетними завданнями якої є:  

- забезпечення проведення реабілітаційних та лікувально-оздоровчих 
заходів, адаптації до життя в суспільстві, соціального захисту та різнобічного 
розвитку дітей, які потребують тривалого лікування. 

- Дітям з «групи ризику» - проведення загальнозміцнюючого лікування та 
хіміопрофілактики на тлі санаторних факторів для попередження захворювання 
їх на туберкульоз та супутніх захворювань. 

- впровадження здоров'язберігаючих освітніх технологій. 
- популяризація переваг здорового способу життя, розширення кругозору 

школярів в галузі фізичної культури, спорту, валеології.організація оздоровчої 
роботи в позаурочний та навчальний час. 

- підвищення рівня професійної майстерності педагогів в освоєнні 
здоров'язберігаючих технологій. 

Для повноцінної роботи школи-інтернату розроблено план роботи на 
навчальний рік та окреми плани всебічної діяльності інтернату, які були 
затверджені на засіданнях наукових кафедр та педагогічній раді котрі на кінець 
року повністю виконано. 

Час висуває нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння 
працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що вчитель, 
який не володіє навичками роботи з комп'ютером та не використовує їх у своїй 
діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно 
забезпечувати освітній та виховний процеси. Адміністрація школи-інтернату 
показує приклад усім щодо володіння всіма навичками роботи з технікою, яка 
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розміщена у їх кабінетах та використовується не тільк для адміністративної 
роботи, а і для роботи з учнями та батьками. 

Цього року в нових складних умовах, у період загальнонаціонального 
карантину з 12 березня по 29 травня 2020 року, вчителі школи-інтернату без 
особливих труднощів перейшли на дистанційну форму викладання навчального 
матеріалу із запровадженням сучасних технологій. Навчання учнів було 
організоване з використанням технологій дистанційного навчання та 
проводилося з використанням веб-сервісів Google Classroom, Zoom, Meet, 
YouTube, веб-додатку Viber, сайту «На Урок», офіційному сайті школи-
інтернату згідно діючого розкладу, домашні завдання щоденно перевірялися 
вчителями. Усі навчальни плани були виконані, навчальний матеріал викладено. 

Ці досить складні умови для роботи школи-інтернату в період пандемії 
викликав необхідність аналізу ситуації. SWOT- аналіз є універсальним методом, 
що використовується в процесі стратегічного планування діяльності будь-якої 
організації, у тому числі й закладу освіти. Його сутність полягає в розділенні 
факторів і явищ, що впливають на функціонування та розвиток закладу освіти, 
на 4 категорії: сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. Цей аналіз не 
містить усієї інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу 
оцінити наявну ситуацію. 

SWOT-аналіз педагогів по роботі на дистанційному навчання 
 

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) 
- Вивчення нових онлайнінструментів; 
- Незалежність від часу; 
- Вільний графік роботи; 
- Можливість обирати власний темп роботи, 
повторюваність форм роботи; 
- Можливість допрацювати матеріал; 
- Перебування вдома у зручній та звичній обстановці; 
- Більше часу з сім’єю. 

- Відсутність «домашнього» доступу до Інтернету; 
- Потреба в постійній умотивованій самоосвітній 
діяльності; 
- Малорухливий, більш сидячий спосіб роботи; 
- Неможливість застосування набутого досвіду роботи; 
- Значне обмеження усного мовлення; 
- Складність контролю академічної доброчесності. 

Можливості (Оpportunities) Загрози (Threats) 

- трендові технології розширюють потенціал контенту; 
- стимулювання та мотивація педагогічних працівників 
щодо вдосконалення якості інформаційних матеріалів 
та освітніх послуг; 
- навчання впродовж усього життя; 

- Зниження ефективності освітньої діяльності через 
несвоєчасну та недостатню обізнаність послуг зв’язку 
та технічного забезпечення; 
- Втрата висококваліфікованих та 
конкурентоспроможних кадрів через дистанцію у 
спілкуванні; 
- Загроза здоров’ю від перевантаження. 

SWOT-аналіз батьків по роботі на дистанційному навчання 
Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) 

- Вивчення нових онлайнінструментів; 
- Незалежність від часу, можуть пізніше вста;вати 
- Вільний графік роботи; 
- Можливість обирати власний темп роботи; 
- Можливість доопрацювати матеріал зручний час, 
передивитись онлайнурок у будь-який час; 
- Перебування вдома у зручній та звичній обстановці; 
- Більше часу з сім’єю. Завдань. 

- Відсутність «домашнього» доступу до Інтернету; 
- Потреба в постійному контролі та умотивованій 
діяльності; 
- Малорухливий, більш сидячий спосіб навчання; 
- Неможливість застосування набутого досвіду роботи в 
колективі; 
- Значне обмеження спілкування, замкнутий простір; 
- Складність контролю виконання. 

Можливості (Оpportunities) Загрози (Threats) 
- трендові технології розширюють потенціал контенту; 
- стимулювання до освоєння нового матеріалу 
самостійно; 
- Є можливість освоєння нового. 

- Зниження ефективності освітньої діяльності через 
несвоєчасну та недостатню технічну забезпеченість; 
- Втрата інтересу через дистанцію у спілкуванні 
- Загроза здоров’ю від постійного сидіння за монітором. 
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SWOT-аналіз учнів по роботі на дистанційному навчання 
Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) 

- Вивчення нових онлайнінструментів; 
- Незалежність від часу; 
- Вільний графік роботи; 
- Можливість пізніше вставати; 
- Можливість допрацювати матеріал; 
- Перебування вдома у зручній та звичній обстановці; 
- Більше часу з сім’єю. 

- Відсутність «домашнього» доступу до Інтернету; 
- Потреба в постійній умотивованій самоосвітній 
діяльності; 
- Відсутність спілкування; 
- Відсутність прямого контакту з учителем та 
однолітками. 

Можливості (Оpportunities) Загрози (Threats) 
- Робота з Інтернет-технологіями; 
- Навчання самостійного пошуку інформації 
- Формування самостійності та організованості. 

- Зниження ефективності освітньої діяльності через 
несвоєчасну та недостатню вмотивованість до 
навчання; 
- Втрата рівня навченості через прогалини під час 
попереднього навчання та через дистанцію у 
спілкуванні; 
- Загроза психічному здоров’ю від перебування в 
закритому просторі. 

Можна зробити наступний висновок, що тільки в поєднанні спільних зусиль 
адміністрації школи-інтернату, учнів, педагогів, батьків та громадян можливо 
досягнути очікуваних результатів. 

Для учнів: оволодіння освітніми компетенціями на рівні Державних 
стандартів; формування інформативних і нормативних, інтелектуальних і 
комунікативних компетенцій; створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах 
шкільної діяльності; формування правової та громадянської свідомості; 
підвищення показників фізичного, психологічного стану здоров’я. 

Для вчителів: підвищення рівня професійної компетентності педагогів; 
створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної 
діяльності; поліпшення матеріально-технічного забезпечення освітнього 
процесу. 

Для адміністрації: активізація діяльності всіх структур школи-інтернату; 
упровадження ефективного управління; покращення статусу й іміджу школи-
інтернату. 

Для батьків: встановлення партнерських відносин між родинами учнів та 
педагогічними працівниками; створення умов для задоволення потреб щодо 
отримання якісної освіти дітьми; збереження та зміцнення здоров’я дітей. 

Для громадськості: створення позитивного іміджу школи-інтернату у 
соціумі; підвищення конкурентоспроможності серед ЗЗСО міста; збільшення 
уваги до вирішення проблем навчання і виховання. 

Використання запропонованих пріоритетних заходів сприяли розвитку 
компетентностей учнів, покращенню якості освіти; вмотивованості педагогічних 
працівників та розвитку нашої школи-інтернату як сучасного закладу освіти. 

Тому у кінці 2019/2020 н.р. традиційно продовжено роботу щодо 
упровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації 
освітнього процесу та проведене підсумкове оцінювання, відповідно до 
рекомендацій МОН України (використовуючи Інтернет сервіси здійснено 
поточне оцінювання знань учнів з предметів інваріантної та варіативної 
складової робочого навчального плану). Увесь педагогічний колектив тримав 
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постійний зв'язок з учнями та їх батьками. Корисна та змістовна робота 
колективу школи-інтернату була на достойному рівні. 

З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для 
забезпечення оптимальної організації виконання обов’язкових письмових робіт 
адміністрацією школи-інтернату складено графік їх проведення на кінець 
навчального року та було разміщено на офіційному сайти закладу освіти. 

Згідно з річним планом роботи школи-інтернату, з метою вивчення знань, 
умінь і навичок учнів та стану викладання предметів в нових умовах, в травні 
2019/2020 н.р. адміністрацією інтернату було проведено аналіз навчальних 
досягнень учнів 3-9-х класів. Всі учні школи-інтернату оцінено відповідно до 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи, загальний показник по 
школі-інтернат наведено у таблицях № 2-4. 

Таблиця 2 
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навчальної компетенції учнів за І семестр 2019/2020 навчального року  
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Таблиця 3 
МОНІТОРІНГ 

навчальної компетенції учнів за ІІ семестр 2019/2020 навчального року  
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Таблиця 4 
МОНІТОРІНГ 

навчальної компетенції учнів за 2019/2020 навчальний рік 
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У таблицях 5-7 наведено моніторінг навчальної компетенції учнів по класах 
Таблиця 5 

МОНІТОРІНГ 
навчальної компетенції учнів по класах за І семестр 2019/2020 навч. року 

Клас Разом 
Високий 
рівень 

% 
Достатній 

рівень 
% 

Середній 
рівень 

% 
Початковий 

рівень 
% Н/а 

3-А 25 5 20,0 15 60,0 5 20,0 0 0,0 0 
3-Б 24 6 25,0 17 70,8 1 4,2 0 0,0 0 
3-В 24 5 20,8 9 37,5 10 41,7 0 0,0 0 
4-А 21 6 28,6 10 47,6 5 23,8 0 0,0 0 
4-Б 21 5 23,8 7 33,3 9 42,9 0 0,0 0 
4-В 21 6 28,6 10 47,6 5 23,8 0 0,0 0 

Разом 136 33 24,3 68 50,0 35 25,7 0 0,0 0 
5-А 29 2 6,9 17 58,6 10 34,5 0 0,0 0 
5-Б 28 3 10,7 12 42,9 13 46,4 0 0,0 0 
6-А 17 1 5,9 9 52,9 7 41,2 0 0,0 0 
6-Б 20 4 20,0 9 45,0 7 35,0 0 0,0 0 
7-А 16 1 6,3 11 68,8 4 25,0 0 0,0 0 
7-Б 17 1 5,9 9 52,9 7 41,2 0 0,0 0 
8-А 23 2 8,7 9 39,1 11 47,8 1 4,3 0 
9-А 13 0 0,0 3 23,1 10 76,9 0 0,0 0 

Разом 163 14 8,6 79 48,5 69 42,3 1 0,6 0 
Разом по 
інтернату 

299 47 15,7 147 49,2 104 34,8 1 0,3 0 

Таблиця 6 

МОНІТОРІНГ 
навчальної компетенції учнів по класах за ІІ семестр 2019/2020 навч. року 

Клас Разом 
Високий 
рівень 

% 
Достатній 

рівень 
% 

Середній 
рівень 

% 
Початковий 

рівень 
% Н/а 

3-А 25 10 40,0 15 60,0 0 0,0 0 0,0 0 
3-Б 24 7 29,2 16 66,7 1 4,2 0 0,0 0 
3-В 24 8 33,3 12 50,0 4 16,7 0 0,0 0 
4-А 21 9 42,9 9 42,9 3 14,3 0 0,0 0 
4-Б 21 5 23,8 13 61,9 3 14,3 0 0,0 0 
4-В 21 8 38,1 10 47,6 3 14,3 0 0,0 0 
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Разом 136 47 34,6 75 55,1 14 10,3 0 0,0 0 
5-А 28 10 35,7 13 46,4 5 17,9 0 0,0 0 
5-Б 27 4 14,8 17 63,0 6 22,2 0 0,0 0 
6-А 16 4 25,0 8 50,0 4 25,0 0 0,0 0 
6-Б 19 7 36,8 7 36,8 5 26,3 0 0,0 0 
7-А 16 2 12,5 12 75,0 2 12,5 0 0,0 0 
7-Б 17 2 11,8 11 64,7 4 23,5 0 0,0 0 
8-А 23 5 21,7 8 34,8 10 43,5 0 0,0 0 
9-А 12 2 16,7 6 50,0 4 33,3 0 0,0 0 

Разом 158 36 22,8 82 51,9 40 25,3 0 0,0 0 
Разом по 
інтернату 

294 83 28,2 157 53,4 54 18,4 0 0,0 0 

Таблиця 7 
МОНІТОРІНГ 

навчальної компетенції учнів по класах за 2019/2020 навчальний рік 

Клас Разом 
Високий 

рівень 
% 

Достатній 
рівень 

% 
Середній 

рівень 
% 

Початковий 
рівень 

% Н/а 

3-А 25 10 40,0 15 60,0 0 0,0 0 0,0 0 
3-Б 24 7 29,2 16 66,7 1 4,2 0 0,0 0 
3-В 24 8 33,3 12 50,0 4 16,7 0 0,0 0 
4-А 21 9 42,9 9 42,9 3 14,3 0 0,0 0 
4-Б 21 5 23,8 13 61,9 3 14,3 0 0,0 0 
4-В 21 8 38,1 8 38,1 5 23,8 0 0,0 0 

Разом 136 47 34,6 73 53,7 16 11,8 0 0,0 0 
5-А 28 10 35,7 13 46,4 5 17,9 0 0,0 0 
5-Б 27 5 18,5 14 51,9 8 29,6 0 0,0 0 
6-А 16 6 37,5 6 37,5 4 25,0 0 0,0 0 
6-Б 19 7 36,8 10 52,6 2 10,5 0 0,0 0 
7-А 16 4 25,0 9 56,3 3 18,8 0 0,0 0 
7-Б 17 5 29,4 11 64,7 1 5,9 0 0,0 0 
8-А 23 5 21,7 8 34,8 10 43,5 0 0,0 0 
9-А 12 2 16,7 6 50,0 4 33,3 0 0,0 0 

Разом 158 44 27,8 77 48,7 37 23,4 0 0,0 0 
Разом по 
інтернату 

294 91 31,0 150 51,0 53 18,0 0 0,0 0 

Школа I ступеня 3 - 4 класи, де навчалося 136 учнів закінчили навчальний 
рік з високим рівнем - 47 учнів (34,6 %), достатнім - 73 учня (53,7 %), середнім - 
16 учнів (11,8 %). З початковим рівнем учнів немає. 

У школі II ступеня 8 класів, у яких навчалося 158 учнів закінчили 
навчальний рік з високим рівнем - 44 учня (27,8 %), достатнім - 77 учнів (48,7 
%), середнім - 37 учнів (23,4 %). З початковим рівнем учнів немає. 

На кінець 2019/2020 навчального року показники навченості зросли: учнів з 
високим рівнем збільшилось І-ІІ семестр на 12,5 %, ІІ семестр-рік на 2,8 %, І 
семестр-рік зменшення на 15,3 %; достатнім І-ІІ семестр на 4,2 %, ІІ семестр-рік 
зменшення на 2,4 %, І семестр-рік на 1,8 %. Учнів з середнім рівнем зменшилося 
на кінець 2019/2020 року на 16,6 %, а з початковим на 0,3 % (учень 8-А класу). 

В травні на кінець навчального року традіційно проводився моніторинг 
якості знань учнів 3-9 класів у вигляді контрольних робіт (тестування) за 
допомогою різноманітних платформ які вказані вище, з української та російської 
мови, математики, алгебри й геометрії, читання дистанційно (онлайн) згідно 
затвердженого графіку. 
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Тексти контрольних робіт з математики, алгебри, геометрії, диктантів з 
російської та української мов підібрані відповідно до навчальних програм і 
складені адміністрацією інтернату. 

Учні писали текстовий диктант обо списування згідно мови начання -
початкова школа, текстовий диктант з двох мов – середня ланка (тексти були 
запропоновані за збірниками диктантів для 3-9 класів рекомендованим 
міністерством освіти і науки України, відповідали вимогам, що пред'являються 
до проведення контрольних диктантів (списування, тестування)). 

Результати контрольних диктантів (списування) у 3-9 класах за вересень, 
грудень та за травень з російської (Р) та української (У) мов наведено в таблиці 8 
де вказано рівень якісті, успішності у відсотковому еквіваленті за мовами та 
змінами якості та успішністі протягом навчального року: 

Таблиця 8 
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П.І.Б. 
учителя К
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Кількість 
учнів 

виконувало 
роботи 

ве
ре

се
нь

 

гр
уд

ен
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тр
ав

ен
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87,0 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 4,0 0,0 9,1 0,0 Р 0 
Сергіна С.В. 3-А 

23 22 25 

73,9 100,0 70,6 94,1 92,0 100,0 -3,3 -5,9 21,4 5,9 У 0 23 17 25 

91,7 100,0 91,3 100,0 100,0 100,0 -0,4 0,0 8,7 0,0 Р 0 
Турська А.В. 3-Б 

24 23 24 

91,3 95,7 91,3 100,0 100,0 100,0 0,0 4,3 8,7 0,0 У 0 23 23 24 

40,9 68,2 65,2 95,7 91,3 100,0 24,3 27,5 26,1 4,3 Р 0 
Вовченко О.. 3-В 

22 23 23 

54,5 90,9 76,2 100,0 82,6 100,0 21,6 9,1 6,4 0,0 У 0 22 21 23 

81,3 100,0 89,5 100,0 100,0 100,0 8,2 0,0 10,5 0,0 Р 0 
Вершиніна Н.В. 4-А 

16 19 19 

68,8 100,0 88,9 100,0 100,0 100,0 20,1 0,0 11,1 0,0 У 0 16 18 19 

55,6 72,2 71,4 92,9 100,0 100,0 15,9 20,6 28,6 7,1 Р 0 
Шевченко Н.М. 4-Б 

18 14 21 

50,0 75,0 64,3 85,7 100,0 100,0 14,3 10,7 35,7 14,3 У 0 20 14 21 

40,0 66,7 30,0 50,0 66,7 85,7 -10,0 -16,7 36,7 35,7 Р 14,3 
Тупіцина Є.В. 4-В 

15 20 21 

52,9 82,4 52,6 73,7 66,7 85,7 -0,3 -8,7 14,0 12,0 У 14,3 17 19 21 

62,8 88,9 66,3 91,6 93,2 97,7 3,5 2,6 26,9 6,2 Р 2,26 
Всього учнів 136 

117 120 133 

61,9 92,1 66,8 93,3 90,6 100,0 5,0 1,2 23,7 6,7 У 1,42 120 111 133 

65,4 80,8 69,2 96,2 95,7 100,0 3,8 15,4 26,4 3,8 Р 0 Рижик Т.М. 
5-А 

26 26 23 
80,0 90,0 78,6 100,0 85,7 100,0 -1,4 17,1 7,1 -7,1 У 0 Довгаль Т.Б. 10 15 14 
53,8 76,9 69,2 92,3 92,9 92,9 15,4 15,4 23,6 0,5 У 21,4 Стаценко О.М. 13 13 16 

47,8 100,0 30,4 60,9 90,5 100,0 -17,4 -39,1 60,0 39,1 Р 0 Рижик Т.М. 
5-Б 

23 23 21 
36,4 72,7 33,3 75,0 66,7 100,0 -3,0 2,3 33,3 25,0 У 0 Стаценко О.М. 11 12 12 
45,5 72,7 64,3 100,0 76,9 92,3 18,8 27,3 12,6 -7,7 У 7,69 Довгаль Т.Б. 11 14 13 

37,5 50,0 52,9 76,5 84,6 92,3 15,4 26,5 31,7 15,8 Р 0 Рижик Т.М. 
6-А 

16 17 12 
29,4 64,7 69,2 100,0 75,0 93,8 39,8 35,3 5,8 -6,3 У 0 Жукова Т.В. 17 13 15 

35,3 70,6 81,3 100,0 94,4 100,0 46,0 29,4 13,2 0,0 Р 0 Рижик Т.М. 
6-Б 

17 16 18 
44,4 72,2 41,2 94,1 89,5 100,0 -3,3 21,9 48,3 5,9 У 0 Довгаль Т.Б. 18 17 19 

53,8 84,6 53,3 93,3 80,0 100,0 -0,5 8,7 26,7 6,7 Р 0 Рижик Т.М. 
7-А 

13 15 15 
40,0 80,0 64,3 92,9 87,5 100,0 24,3 12,9 23,2 7,1 У 0 Стаценко Е.Н. 15 14 16 
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53,3 73,3 38,5 92,3 100,0 100,0 -14,9 19,0 61,5 7,7 Р 0 Рижик Т.М. 
7-Б 

15 13 16 
40,0 86,7 53,8 84,6 100,0 100,0 13,8 -2,1 46,2 15,4 У 0 Стаценко О.М. 15 13 16 
84,2 100,0 71,4 100,0 83,3 100,0 -12,8 0,0 11,9 0,0 Р 0 Красік Г.І. 

8-А 
19 21 18 

55,0 85,0 81,0 100,0 88,2 100,0 26,0 15,0 7,3 0,0 У 0 Довгаль Т.Б. 20 21 17 

37,5 100,0 10,0 50,0 72,7 90,9 -27,5 -50,0 62,7 40,9 Р 0 Красік Г.І. 
9-А 

8 10 10 
23,1 38,5 25,0 41,7 66,7 100,0 1,9 3,2 41,7 58,3 У 0 Стаценко О.М. 13 12 12 

54,0 82,5 53,9 85,1 88,9 98,5 -0,1 2,6 35,0 13,4 Р 0 
Всього учнів 160 

137 141 133 
44,1 74,1 59,4 90,2 83,9 98,0 15,4 16,1 24,5 7,8 У 2,68 143 144 150 

59,2 80,4 52,8 74,6 91,0 98,1 -6,5 -5,7 38,3 23,5 Р 1,12 Разом школа-
інтернат 

296 254 261 266 

54,3 84,9 64,2 91,9 88,7 100,0 9,9 7,1 24,5 9,0 У 2,09 269 242 228 257 

 
Порівняльний аналіз поданий в наступних гістограмах 
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Успішність з української мови початкова школа 
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Успішність з української мови середня школа 
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 Вчителі: (Д)-Довгаль Т.Б., (С)-Стаценко О.М., (Ж)-Жукова Т.В. 
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Успішність з російської мови середня школа 
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Викладають: 5-7 класи учитель Рижик Т.М., 8-9 класи Красік Г.І. 
По інтернату на кінець року успішність з російської мови складає 98,1 % 

при якості знань 91 %. Якість знань у порівнянні з груднем збільшилась на 38,3 
% при збільшенні успішності на 23,5 %. Успішність з української мови складає 
100 % при якості знань 88,7 %. У порівнянні з груднем якість збільшилась на 
24,5 %, а успішність зросла - на 9 %. 

На жаль на кінець навчального року маємо з контрольних робіт на 
початковому рівні: 3 учня з російської мови (1,1 %) та 7 учнів з української мови 
(2,1 %). 

На наступний 2020/2021 навчальний рік всім учителям російської та 
української мов продовжити виконання наданих рекомендацій на 2019/2020 
навчальний рік, а саме: 

- посійно вести цілеспрямовану роботу по підвищенню рівня знань учнів 
класів.; 

- продовжити повторення пройденого матеріалу на уроках російської та 
української мов протягом 2020/2021 навчального року; 

- систематично проводити аналіз помилок і роботу над ними в усіх класах; 
- продовжити формування орфографічної і пунктуаційної пильності в учнів 

1 - 9 класів. 
- використовувати в повсякденній практиці методи стимулювання і 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності, включати до етапів уроку 
рефлексію, формувати в учнів свідоме ставлення до навчальної діяльності; 

- урізноманітнювати види робіт при засвоєнні та закріпленні вивчених тем; 
- надавати учням змогу самостійно доходити висновків теми, яка 

вивчається, методом пошуку та самоаналізу. 
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- налагодити взаємодію з вихователями класів з метою надання 
індивідуальної допомоги учням під час самоподготовок; 

Результати контрольних робіт з математики 3-9 класи 
Всі срізові роботи складені відповідно до діючих програм у відповідності до 

державного стандарту та вимог щодо знань та вмінь учнів на кінець навчального 
року з предметів: математика, алгебра та геометрія. 

Результати експертної перевірки робіт надані у вигляді зведеної таблиці 9 та 
діаграм за вересень, грудень та на кінець 2019/2020 навчального року.  

Таблиця 9 
Результати контрольних робіт з математики, алгебри та геометрії в розрізі 

якості та успішності та змін проягом навчального року: 
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П.І.Б. учителя 

клас 

78,3 100,0 94,7 100,0 100,0 100,0 16,5 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 М Сергіна С.В. 3-А 

91,7 100,0 95,5 100,0 100,0 100,0 3,8 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 М Турська А.В. 3-Б 

47,8 78,3 70,0 100,0 91,7 100,0 22,2 21,7 21,7 0,0 21,7 0,0 0,0 М Вовченко О.В. 3-В 

64,7 94,1 78,9 89,5 100,0 100,0 14,2 -4,6 21,1 10,5 5,9 10,5 0,0 М Вершиніна Н.В. 4-А 

72,2 88,9 71,4 100,0 100,0 100,0 -0,8 11,1 28,6 0,0 11,1 0,0 0,0 М Шевченко Н.М. 4-Б 

46,7 80,0 60,0 80,0 81,0 85,7 13,3 0,0 21,0 5,7 20,0 20,0 14,3 М Тупіцина Є.В. 4-В 

87,0 100,0 48,3 79,3 100,0 100,0 -38,7 -20,7 51,7 20,7 0,0 20,7 0,0 М Бурназова Л.М. 5-А 

66,7 91,7 66,7 95,8 89,3 100,0 0,0 4,2 22,6 4,2 8,3 4,2 0,0 М Керекеша-Попова О.В. 5-Б 

46,2 84,6 40,0 86,7 100,0 100,0 -6,2 2,1 60,0 13,3 15,4 13,3 0,0 М Бурназова Л.М. 6-А 

46,7 73,3 66,7 94,4 95,2 100,0 20,0 21,1 28,6 5,6 26,7 5,6 0,0 М Керекеша-Попова О.В. 6-Б 

72,7 81,8 33,3 86,7 100,0 100,0 -39,4 4,8 66,7 13,3 18,2 13,3 0,0 А Бурназова Л.М. 
7-А 

х х 80,0 93,3 100,0 100,0 х х 20,0 6,7 х 6,7 0,0 Г Бурназова Л.М. 

60,0 100,0 46,2 76,9 94,1 100,0 -13,8 -23,1 48,0 23,1 0,0 23,1 0,0 А Бурназова Л.М. 
7-Б 

х х 41,7 83,3 100,0 100,0 х х 58,3 16,7 х 16,7 0,0 Г Бурназова Л.М. 

43,5 73,9 40,9 77,3 94,7 100,0 -2,6 3,4 53,8 22,7 26,1 22,7 0,0 А Бурназова Л.М. 
8-А 

56,5 73,9 38,9 61,1 100,0 100,0 -17,6 -12,8 61,1 38,9 26,1 38,9 0,0 Г Бурназова Л.М. 

0,0 20,0 11,1 44,4 100,0 100,0 11,1 24,4 88,9 55,6 80,0 55,6 0,0 А Бурназова Л.М. 
9-А 

50,0 75,0 70,0 100,0 100,0 100,0 20,0 25,0 30,0 0,0 25,0 0,0 0,0 Г Бурназова Л.М. 

67,2 90,3 69,0 92,0 95,6 98,7 1,8 1,7 26,6 6,7 9,7 8,0 1,3 М 
Всього школа-

інтернат 
44,4 70,4 35,6 74,6 96,9 100,0 -8,9 4,2 61,3 25,4 29,6 25,4 0,0 А 

54,3 74,3 56,4 81,8 100,0 100,0 2,1 7,5 43,6 18,2 25,7 18,2 0,0 Г 
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Порівняний аналіз контрольних робіт з математики 3-4 класи: 
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Порівняний аналіз контрольних робіт з математики 5-6 класи: 
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Порівняний аналіз контрольних робіт з геометрії 
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У моніторингових дослідженнях навчальних досягнень учнів з математики, 

алгебри та геометрії взяли участь 14 класів (у цих класах 373 учня (учні з 
алгебри та геометрії 7-9 класів підсумовувались, оскільки писали два предмети)).  

По інтернату у травні в порівнянні з груднем з математики 3-6 класи: якість 
збільшилась на 10,7 %, та успішність на 3,3 %, з алгебри - якість зменшилась на 
0,5 %, а успішність залишилася незмінною, з геометрії якість зменшилась на 3,1 
%, а успішність зросла на 2 %. 

Загальна діаграма якості та успішності на кінець 2019/2020 навчального 
року 
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На підставі аналізу за 2019/2020 навчальний рік у наступному 2020/2021 
навчальному році поставлені слідуючі завдання: надалі застасовувати розроблені 
заходи щодо усунення недоліків, виявлених у ході вивчення стану викладання та 
рівня навчальних досягнень учнів із математики; виділіти додаткові години з 
вариативної складової на вивчення математики, особливо в 9-му класі; 
розглядати актуальні питання методики викладання математики, оцінювання 
навчальних досягнень учнів та знайомитися з перспективними освітніми 
технологіями навчання математики; використовувати індивідуальний та 
диференційований підходи; дотримуватися єдиних вимог до оформлення та 
перевірки письмових робіт із математики; використовувати інноваційні 
технології для мотивації навчальної діяльності учнів;; удосконалювати знання 
ІКТ та використовувати їх на уроках математики; використовувати на уроках 
математики творчі завдання практичного спрямування для формування в учнів 
життєвих компетентностей; систематично використовувати завдання в тестовій 
формі під час навчального процесу як ефективну форму тематичного та 
рубіжного контролю; використовувати на уроках і в позаурочний час можливість 
Інтернету, комп’ютерних програм; продовжити роботу щодо формування в учнів 
навичок самоосвітньої діяльності, яка сприяє підвищенню знань з предмету. 

Порівняльний аналіз контрольних робіт з математики й диктантів з 
російської та української мов показав, що рівень навчання учнів 3-9 класів 
вивчався й аналізувався систематично шляхом проведення контрольних, 
тестових робіт (вхідних, за підсумками семестру), проведених у рамках 
контролю за якістю викладання предметів. Знання учнів піддавалися всебічному 
аналізу й порівнянню по предметах, темах, класах, з виходом на конкретного 
учителя. 

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, адміністрація 
дійшла висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого 
основного рівня. 

Так, на високому рівні можуть навчатися 12 учнів які мають оцінки 
достатнього рівня: 

з одного предмету 4 учнів; 
з двох предметів 8 учнів. 
На достатньому рівні 17 учнів які мають оцінки середнього рівня: 
з одного предмету 6 учнів; 
з двох предметів 11 учнів. 
Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів знову показаує першу 

причину виникнення проблем щодо динаміки успішності, цє низька мотиваційна 
основа, недостатній моніторинговий супровід освітнього процесу, недостатній 
зв'язок учителів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень 
успішності дітей через щоденники та сайт школи-інтернату. Фактором 
негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається 
недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних 
компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, 
продуктивної та творчої діяльності (що вказано у довідках внутрішкільного 
контролю). 
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З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки середнього рівня, класними 
керівниками та вихователями були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-
предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.  

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нарадах при 
директорові і на засіданнях кафедр, з’ясовувалися причини слабкої успішності 
учнів. Проведення нарад дозволило своєчасно виявляти виникаючі проблеми і 
здійснювати їх корекцію. 

Планомірна навчальна і виховна діяльність, спрямована на розвиток 
провідних навчальних умінь і навичок, дозволила учням 3 - 9-х класів брати 
активну участь у конкурсах «Колосок», змаганнях обласного рівня, 
всеукраїнських конкурсах: «Кенгуру», «Гринвіч», «Соняшник», «Левеня» тощо. 
В школі-інтернаті традиційно відбувалася участь наших учнів в обласних 
інтелектуальних заходах. 

Відповідно до основних завдань та згідно з Положенням про 
загальноосвітню санаторну школу-інтернат серйозна увага приділяється 
підготовці домашнього завдання, самопідготовці і відновлювальним моментам у 
навчальний час. Після відвідування самопідготовок, було встановлено, що 
вихователі дотримуються положення щодо проведення самопідготовки та 
виконанню домашніх завдань, а обсяг домашніх завдань практично дотримано 
вимог санітарних норм. 

Педагоги використовують різні здоров’язберігаючі технології, які 
дозволяють підвищити активність психологічних процесів, що лежать в основі 
навчання. У 1-4 класах під час навчального процесу на 19 хвилині від початку 
уроку проводяться фізкультхвилинки. На жаль, в 5-9 класах їх проводять 
нерегулярно, хоча фізкультхвилинки дозволяють зняти напругу, попередити 
стомлення і відновити розумову й фізичну працездатність. 

Вся ця кропітка робота не можлива без злагодженої роботи педагогічного 
колективу. Как на початок так і на кінець року інтернат був оптимально 
укомплектован педагогічними кадрами. 

Науково-методичну та інноваційну діяльність педагогічний колектив 
Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи – інтернату №11 облради  в 
поточному навчальному році здійснював  відповідно до: 

 Закону України «Про освіту». 
 ст. 41, 42 Закону України «Про загальну середню освіту». 
 Закону України «Про інноваційну діяльність». 
 Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової освіти »(застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які 
навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти). 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688 «Про 
внесення змін до Державного стандарту початкової освіти». 

 Постанова Кабінету МіністрівУкраїни від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про 
затвердження  Державного стандарту початкової загальної освіти» 

 Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 23 листопада 2011 року № 
1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти». 



21 

 

 Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 
(розпорядження КМУ від 14.12.2016р. № 998-р). 

 Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 роки.   
 Розпорядження Кабінету МіністрівУкраїни від 13.12.2017 № 903-р «Про 

затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 
Концепціїреалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа». 

 Наказ Міністерстваосвіти і науки Українивід 23.03.2018 №283 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору 
Нової української школи». 

 Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 
рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх 
навчальних закладах»; 

 Наказ МОН від 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій 
щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах 
України». 

Система освіти в Україні потребує модернізації, тобто суттєвих змін, 
відповідно до потреб і вимог сучасності. Модернізація української освіти 
набуває загальнонаціональної значущості, оскільки є фактором економічногоз 
ростання суспільства, благоустрою громадян, конкурентоздатності та 
національної безпеки країни. Вона має стати імперативом освітньої політики 
України на сучасному етапі, її головним стратегічним напрямом, адже не 
ефективноюзалишається система підготовки педагогічних кадрів, яка паралізує 
позитивні зміни у шкільній освіті, оскільки готує для сучасної школи вчителів 
учорашнього дня. Застарілим, перевантаженим, не функціональним, відірваним 
від реальних потреб сьогодення (понад половина дітей шкільного віку не 
засвоюють більше 60% программного матеріалу) залишається зміст освіти. Тому 
актуальним як ніколи стає відоме Керролівське правило: «Якщо хочеш 
залишатися на місці, потрібно бігти з усіх ніг; якщо хочеш просуватися вперед, 
потрібно бігти у два рази швидше». 

Серед пріоритетних напрямків модернізації системи освіти – досягнення 
сучасної якості освіти, її відповідність потребам країни та світовим стандартам. 
Це потребує насамперед підвищення професійного рівня педагогічних 
працівників навчальних закладів. Вони мають усвідомити, що акцент сьогодні 
необхідно ставити не на засвоєнні учнями певної кількості знань, а насамперед 
на розвитку особистості, її здібностей, на формування ключових компетенцій, 
що визначають сучасну якість змісту загальної освіти. 

На сучасному етапі головним фактором економічного й соціального 
розвитку суспільства стають інтелектуальні та творчі ресурси людини. 
Кардинальні зміни в суспільстві, які спричиняють потребу в розвитку й 
використанні на благо суспільства творчих здібностей особистості, диктують 
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необхідність оновлення сфери освіти, яка має забезпечувати в молоді розвиток 
творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й 
самореалізації особистості; підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої 
праці, професійного розвитку, освоєння й упровадження інноваційних та 
інформаційних технологій, конкурентоздатних на ринку праці, створення умов 
для розвитку обдарованих дітей і молоді.  

Реалізація державних і регіональних вимог у сфері освіти багато в чому 
залежить від методичної роботи, основне завдання якої полягає у формуванні 
методичного інноваційного освітнього середовища, в якому максимально буде 
реалізовано потенціал учня й учителя, адже саме педагогу від ведено ключову 
роль в оновленні системи освіти. 

Метою методичної роботи в 2019/2020 навчального року  було 
визначено реалізацію цілісної системи взаємопов’язаних дій і заходів, які 
ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду й 
конкретному аналізі діяльності вчителів, спрямованих на всебічне підвищення 
професійної майстерності кожного педагога, на здобуток оптимальних 
результатів навчання, збагачення, розвиток творчого потенціалу 
педагогічного колективу школи – інтернату з метою покращення результатів 
освітнього процесу, поширення педагогічного досвіду. 

Педагогічною  радою навчального закладу були затверджені пріоритетні 
завдання щодо діяльності методичної служби на 2019/2020 навчальний рік, які 
стали орієнтирами в роботі всіх структурних компонентів: 

1. У 2019/2020 навчальному році продовжити роботу з науково-методичної 
проблеми «Школа нового тисячоліття - школа життєвих проектів». 

2.З метою підвищення теоретичної науково методичної та професійної 
підготовки педагогічних працівників спрямувати методичну роботу в школі-
інтернаті у 2019/2020 н. р. на вирішення таких завдань: 

2.1. Вивчення нормативних документів, постанов уряду про школу; 
опанування методологічними і теоретичними основами відповідної галузі науки 
(за фахом); сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою 
викладання предмета. 

2.2. Удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її 
національної спрямованості відповідно до національно-патріотичного 
виховання; економічних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення 
української загальноосвітньої школи. 

2.3. Вдосконалювати систему виховної роботи. 
2.4. Впровадження в практику інноваційних та педагогічних технологій з 

метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами та 
пріоритетними напрямками діяльності інтернату. 

2.5. Вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, 
інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів 
проведення уроків. 

2.6.  Підвищення рівня й доступності якості освіти. 
2.7.  Інтеграція в європейській освітній простір через вибір і оновлення 

методичних прийомів роботи з учнями випускного класу. 
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2.8. Забезпечення гармонійного розвитку людини, спрямованою на розвиток 
особистості. 

2.9. Вивчення і використання сучасних досягнень  психолого-педагогічної 
науки. 

2.10. Спрямування формування у педагогів загальнонавчальних умінь і 
навичок як основи успішного навчання учнів. 

2.11. Всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них 
дослідницької роботи; впровадження в практику кращого педагогічного досвіду. 

2.12.  Впровадження педагогічних інновацій, компетентнісно зорієнтованого 
підходу з методичної роботи. 

2.13.  Компетентнісний підхід у методичній роботі. 
2.14.  Впровадження Державного стандарту в освіту. 
2.15.  Інформаційна освіта. 
2.16.  Оновлення системи моніторингу якості освіти. 
2.17. Підвищення іміджу навчального закладу. 
2.18. Підготовка компетентного випускника, успішного громадянина. 
2.19.Підвищення соціального статусу педагогів. 
Виконуючи Положення і рекомендації, викладені в нормативних 

документах, та згідно річного плану роботи школи-інтернату, наказу по школі-
інтернат №109 від 04 вересня 2019  «Про організацію методичної роботи  з 
педагогічними  кадрами  школи у 2019/ 2020 навчальному  році», враховуючи 
індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний 
рівень, матеріальну базу школи-інтернату, методична робота здійснювалась 
через колективну, групову, індивідуальну форми роботи. 

Основними завданнями методичної роботи було забезпечення 
неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної 
майстерності педагогів шляхом залучення останніх до різних форм методичної 
роботи - постійних та епізодичних. 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 
керівництва методичною роботою в школі-інтернаті була створена методична 
Рада у складі: 

голова Ради - Віктор ДЕЙНЕКА заступник директора з НВР, учитель вищої 
категорії, учитель методист, відмінник освіти; 

заступник голови методичної ради: Людмила НАЗАРЕНКО – заступник 
директора з МВР; учитель вищої категорії, учитель методист; 

секретар Ради – Ніна ВЕРШИНІНА - завідувач методичним кабінетом, 
учитель початкових класів, спеціаліст І категорії; 

Члени ради:  
Аліна ТУРСЬКА - голова кафедри вчителів початкових класів; 
Неллі КЛИМЕНКО - голова кафедри вихователів 1-4 класів; 
Тетяна ЖУКОВА - голова кафедри вихователів 5-9 класів; 
Ірина ГРИГОР’ЄВА - голова кафедри вчителів природничо - математичного 

циклу; 
Анна ГУСЄВА - голова кафедри вчителів суспільно – гуманітарного циклу. 
Методичну діяльність педагогічного колективу Маріупольської ЗСШІ №11 
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облради у 2019/2020 навчальному році було сконцентрованонавколо науково-
методичної проблеми:« «Школа нового тисячоліття - школа життєвих проектів» 
відповідно до якої  реалізовано пріоритетні завдання науково-методичної роботи з 
педагогічними кадрами: 

1. Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу або 
вчителя, вихователя, спрямована  на розвиток  соціальних компетенцій 
особистості. 

2.  Масове запровадження новітніх педагогічних  стратегій та конкретних 
технологій соціалізації. 

3. Накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній 
діяльності. 

4. Опрацювання  системи науково-методичного супроводу педагогів  під час 
роботи на на V етапі. Узагальнюючий (компетентнісно зорієнтований підхід до 
системи). 

Мета. Узагальнити й запровадити в практику роботи колективу 
педагогічний досвід із проблеми школи-інтернату; здійснити корекцію на основі 
даних моніторингу. 

Зміст роботи: 
 обробка даних про хід реалізації проблеми; співвідношення отриманих 

результатів з поставленими цілями; 
 оформлення та опис перебігу та результатів освоєння нововведення; 
 прийняття управлінських рішень за результатами всебічного аналізу 

впровадження положень проблеми; 
 проведення підсумкової методичної конференції; 
 побудова оптимального варіанту конкретної моделі організації системи 

навчально-методичної діяльності; 
 вироблення рекомендацій щодо вдосконалення освітнього та виховного 

процесів; 
 аналіз створення дидактико-методичного, матеріально-технічного 

забезпечення інновації; 
 вироблення програми дії на новому етапі роботи; 
 узагальнення ППД; 
 впровадження позитивних результатів у практику роботи; 
 розробка шляхів корекції та контролю. 
Форми і методи роботи: засідання методичної ради школи-інтернату, звіти 

творчих груп, ППД, практичні семінари, аукціони та фестивалі методичних ідей 
та педагогічних знахідок, робота діагностичних і моніторингових груп, шкільний 
конкурс «Педагог інтернату», захист інноваційних проектів, круглі столи, 
методичні виставки, публікації, оформлення проектів, портфоліо, конференції. 

Удосконалення фахового рівня в моделі: 
 самоаналіз (аналіз) набутого досвіду, виконання нових фахових дій; 
 визначення можливих ліній доопрацювання освітньої технології; 
 визначення перспективних напрямів самовдосконалення; 
 можливість поширення фахових здобутків. 
  систематизація накопичення матеріалу. 
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Однією із провідних форм методичної роботи школи-інтернату є 
педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує злободенні питання життя 
навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст 
професійної майстерності вчителів. При визначенні змісту роботи педагогічної 
ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний 
колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери 
творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного 
процесу. Протягом навчального року відбулося засідання педради, на яких були 
розглянуті такі питання: 

І засідання (Серпень) 
Тема: Стратегії змін в освіті як чинник реалізації Концепції нової 

української школи.  
Порядок денний 
1. Вибори секретаря педради. 
2. Про організований початок та готовність школи - інтернату до нового 

навчального року. 
3. Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо 

вивчення шкільних дисциплін у 2019/2020 навчальному році. 
4. Затвердження режиму роботи школи- інтернату у 2019/2020 навчальному 

році (ознайомлення з наказом). 
5. Затвердження Річного плану роботи школи–інтернату на 2019/2020 

навчальний рік. 
6. Про розподіл тижневого навантаження педагогів на 2019/2020 

навчальний рік. 
7. Затвердження робочого навчального плану школи–інтернату, плану 

роботи методичної ради на 2019/2020 н. р. 
8. Про оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 1-2-х класів у 

2019/2020 навчальному році. 
9. Дотримання працівниками школи-інтернату у 2019/2020 н. р. Правил 

Внутрішньо шкільного розпорядку, Статуту школи-інтернату , Колективного 
договору. 

10. Про сумлінне виконання працівниками школи-інтернату своїх посадових 
обов'язків. 

11. Про дотримання працівниками школи-інтернату у 2019/2020 н. р. 
Правил з Охорони праці, протипожежної безпеки, техніки безпеки. 

12. Про порядок проведення свята Першого дзвоника. 
13. Різне. 
ІІ засідання (Жовтень) 
Тема : Виховання активної, адаптованої відповідальної та стратегічно 

мислячої юної особистості у нашому навчальному закладі: реалії, проблеми та 
результати. 

Порядок денний 
1. Вплив інформаційно-технологічної освіти на формування соціальних 

компетентностей учнів початкової школи. 
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2. Створення освітніх компетентностей для розвитку та виховання 
соціально-адаптованої активної особистості в позаурочний час. 

3. Виховання здорового способу життя як один із чинників формування 
соціально-адаптованої особистості. 

4. Правова культура – один із аспектів формування соціально-адаптованої, 
відповідальної особистості. 

5. Учнівське самоврядування – важливий важель для активної, соціально-
адаптованої відповідальної та стратегічно мислячої особистості.  

6. Про виконання рішень попередньої педради. 

7. Різне. 
ІІІ засідання (Січень)  
Тема. Формування ключових компетентностей як складова становлення 

успішної особистості школярів 
Форма проведення: квест 
Хід педради 
1. Вступне слово директора школи-інтернату. 
2. Слово заступника директора з навчально-виховної роботи. 
*Гра «Пізнай компетентність за описом» 
3. Станції: 
1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. 

Спілкування іноземними мовами. 
2. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Екологічна 

грамотність і здорове життя. 
3. Соціальна та громадянська компетентності. Загальнокультурна 

компетентність. 
4. Математична компетентність. Ініціативність і підприємливість. 
5. Уміння вчитися впродовж життя. 
6. Інформаційно-цифрова компетентність. 
4. Слово заступника директора з навчально-виховної роботи (Обмін 

враженнями) 
ІV засідання (червень) 
Про переведення учнів 1-8-х класів та випуск учнів 9 – го класу. 
V засідання (червень) 
Про організацію освітного процесу та надання медичної допомоги 

відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку учнів 
(вихованців), а також визначення індивідуальних освітніх траєкторій учнів після 
закінчення карантину. 

Як бачимо, педагогічна рада не тільки погоджувала і затверджувала 
відповідні пропозиції, приймала рішення, члени педагогічної ради мали змогу 
кожного разу тісно спілкуватися, обговорювати важливі для школи-інтернату 
питання, разом із тим ділитися власним методичним досвідом й отримувати 
мудрі поради, навчатися новому, працювати в команді, слухати один одного і 
враховувати різні думки, брати на себе відповідальність, мислити точно, 
об’єктивно або креативно. 



27 

 

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному 
методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих звітів ШМК, 
атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, фахові журнали, 
газети, методична література, матеріали для роботи над проблемою школи-
інтернату, портфоліо педагогів. 

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома 
напрямками: 

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання 
педагогічної науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до мережі 
Інтернет у методичному кабінеті); 

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних 
технологій у практичну діяльність; 

- накопичення та зберігання власних доробків учителів школи-інтернату, 
забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу; 

- створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах 
школи- інтернату, 

створення умов для якісного проведення засідань ШМК та методичної Ради 
школи – інтернату; 

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами курсів, 
рекомендаціями тощо. 

Провідною формою організації методичної роботи в школі – інтернаті  є 
циклові предметні кафедри. У 2019/2020 було призначено керівниками 
методичних кафедр: 

•  предметів суспільно-гуманітарного циклу Анну ГУСЄВУ, «спеціаліста 
першої  категорії»; 

• предметів природничо-математичного циклу Ірину ГРИГОР’ЄВУ, 
«спеціаліста вищої категорії»; 

• початкових класів (1 -4 кл.) Алину ТУРСЬКУ, «спеціаліста І категорії»; 
• вихователів 1-4 класів – Неллі КЛИМЕНКО, «спеціаліста І категорії»; 
• вихователів 5-9 класів – Тетяну ЖУКОВУ, «спеціаліст І категорії». 
Усі засідання методичних кафедр мають відповідну структуру, де 

обговорюють, проводять, аналізують: 
- шляхи та результати впровадження нового Держстандарту освіти; 
- результати освітньої та виховної роботи; 
- динаміку зростання (спаду) успішності учнів; 
- результати контрольних робіт, навички читання; 
- діяльність членів МК щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення 

їх до різних видів позаурочної діяльності; 
- аналіз стану викладання предметів; 
- стан виконання навчальних планів і програм; 
- використання інтерактивних технологій, ІКТ, їх ефективність; 
- стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку 

особистості; 
- стан позакласної роботи вчителів з предметів; 
- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів; 
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- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах; 
- аналіз роботи за семестри та перспективне планування, 
- обговорення і погодження завдань річних контрольних робіт, ДПА.  
Протягом 2019/2020 навчального року кожна кафедра відповідно до річного 

плану роботи школи - інтернату та плану роботи кафедри здійснювала освітню, 
виховну та науково-методичну роботу. Зокрема, керівниками циклових кафедр 
проведено ряд засідань, на яких опрацьовувалися нормативно-правові 
документи, обговорювалися проблемні педагогічні питання в теоретичному та 
практичному аспектах, розглядалися методики інноваційних педагогічних 
технологій, вирішувалися проблеми, які виникали у процесі роботи, з метою 
вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду колег 
здійснювалося взаємовідвідування відкритих уроків, позакласних заходів із 
предметів, проведення творчих звітів, майстер-класів тощо. Всі педагоги  
працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від 
рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів. 

Кроком до творчої самореалізації вчителя була атестація педагогічних 
працівників. У 2019/2020 навчальному  році атестація педагогів школи-інтернату 
здійснювалася  згідно з перспективним планом. 

Проатестували 24 педагогічних працівників: 
1. Бескровна Л.І. (вчитель початкових класів) І к.; 
2. Бескровна Л.І. (вихователь) І к.; 
3. Бучинська Л.І.(вихователь) І к.; 
4. Дейнека К.Г. (вчитель початкових класів) вища к.; 
5. Дейнека К.Г. (вихователь) вища к.; 
6. Згара І.С. (вчитель іноземної мови) І к.; 
7. Сергіна С.В. (вчитель початкових класів) вища к.; 
8. Сергіна С.В. (вихователь) вища к.; 
9. Тупіцина Є.В.(вчитель початкових класів) вища к.; 
10. Тупіцина Є.В.(вихователь) І к.; 
11. Довгаль Т.Б.(вчитель укр.мови та літератури) І к.; 
12. Довгаль Т.Б. (вихователь) І к.; 
13. Жукова Т.В. (вчитель укр.мови та літератури) І к.; 
14. Жукова Т.В. (вихователь) І к.; 
15. Ланець Л.О. (бібліотекар) ІІ к.; 
16.  Лігачова З.К (вчитель інформатики) вища к.; 
17.  Піянзіна Я.В.(вчитель фізичної культури) ІІ к.; 
18.  Рябушкіна Т.М.(педагог організатор) І к.; 
19. Клименко Н.П. (вихователь) І к.; 
20. Криворогова В.П. ( вихователь) І к.; 
21. Мержук О.В. (вихователь) І к.; 
22. Товстун Л.М. (вихователь) І к.; 
23.  Старчикова І.М.(вчитель початкових класів) І к.; 
24. Старчикова І.М.(вихователь) І к. 
У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи педагогів шляхом 

відвідування уроків, самопідготовок, виховних заходів. Усі педагоги провели 
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відкриті уроки, самопідготовки, позакласні заходи . Брали участь у  тренінгах, 
семінарах, роботі творчих груп. 

На кінець навчального року за результатами моніторингу навчальних 
досягнень учнів буде визначений рейтинг вчителів та предметів. Це дасть 
можливість об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестувався. 
Загалом, атестація проходить у навчальному закладі  в атмосфері ділової 
доброзичливості. 

Увага приділялася вивченню й поширенню передового педагогічного 
досвіду учителів, які атестувалися. 

Узагальнені матеріали підвищення кваліфікації педагогів у 2019/2020 
навчальному році: 

Дейнека К.Г. «Формування компетентності уміння вчитися»; 
Сергіна С.В. «Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів на уроці 

інформатики»; 
Тупіцина Є.В. «Розвиток ключової компетентності уміння вчитися, учня 

початкової школи»; 
Лігачова З.К. «Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів при 

вивченні інформатики». 
За підсумками атестації педагогічних працівників у березні пройшла 

онлайн-конференція педагогів «Атестація педагогів як засіб професійного успіху 
вчителя». 

На кінець 2019/2020 н. р. в Маріупольській ЗСШІ №11 облради працює 58 
педпрацівників. 

Якісний склад педагогічного колективу школи становить: 
 кандидат педагогічних наук - 1  
 педагогічне звання «учитель – методист» – 4 
 «спеціаліст вищої категорії» - 8 
 «спеціаліст першої категорії »-40 
 «спеціаліст другої категорії »- 6 
 «спеціаліст »- 4 
Досягнення школи - інтернату  залежать від професіоналізму та конкретного 

внеску кожного вчителя, його ставлення до своєї роботи. Тому навчання та 
підвищення кваліфікації педагогів є запорукою успіху та розвитку галузі. 

В цьому році заклад потрапив в ТОП-100 Всеукраїнського рейтингу 
закладів освіти за кількістю переможців, що брали участь  в олімпіаді «Всеосвіта 
Зима-2019/2020» і посів 72 місце. Сертифікат GI909558 

Кількість дипломів 1 ступеня: 41. 
Кількість дипломів 2 ступеня:17 
Кількість дипломів 3 ступеня:19 
Кількість сертифікатів: 25 
Підвищенню професійної компетентності педагогічних кадрів в умовах 

активного впровадження інноваційних процесів в діяльність школи-інтернату 
сприяли курси підвищення кваліфікації. 

Всі вчителі початкових класів, вчителі фізичної культури, вчитель 
музичного мистецтва пройшли курси на платформі Edera: 
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«Онлайн-курси для вчителів початкової школи»(обсягом 60 годин), 
«Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми 

потребами» (обсягом 30 годин), 
«Недискримінаційний підхід»(обсягом 32 години), 
«Домедична допомога»(обсягом 3 години). 
На порталі превентивної освіти успішно пройшли: 
Онлайн-курс «Основи здоров’язбережної компетентності» (обсягом 60 

годин)  
онлайн-курс « Вчимося жити разом» (обсягом 30 годин), 
онлайн-модуль «Освіта на основі життєвих навичок»(обсягом 24 години). 
Протягом навчального року вчителі ШМК займались самоосвітою: 

проходили курси, брали участь у тренінгах, конференціях та вебінарах на 
наступних платформах: 

 Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS 
 ТОВ «Всеосвіта» 
 ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» 
 ТОВ «МЦФЕР-Україна» 
 очно-дистанційні курси ОІППО 
 платформа EdEra 
В Маріупольській ЗСШІ №11 облради постійно діє «Школа молодого 

вчителя та вихователя». У 2019/2020 н.р. Школа досліджувала проблему: 
«Становлення молодого вчителя – основа розвитку освіти» 

Було призначино наставників: 
Англійська мова: 
Згара І.С.-керівник к.п.н. Іванова А.С. 
Фізична культура: 
Сусла Д.В.-Марчук О.М.; 
Піянзіна Я.В.-Марчук О.М. 
Вихователі 1-4 класів: 
Курпа Н.Н.-Мержук О.В.; 
Носуля І.О.-Клименко Н.П.; 
БольшаковаІ.О.-Криворогова В.П.,  
Вихователі 5-9 класів: 
Товстун Л.М.-Сметана Л.С. 
У закладі працює «Школа молодого вчителя та вихователя», завдання якої-

надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою 
викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі 
досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих 
спеціалістів. У 2019/2020н. р. у школі-інтернаті для обміну досвідом та 
перспективного кар’єрного зростання малодосвідченим вчителям та вихователям 
було організовано взаємовідвідування уроків до досвідчених колег. 
Малодосвідчені вчителі залучаються до участі у предметних тижнях, 
позакласних заходах, засіданнях циклових ШМК, педагогічних рад, 
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інструктивно-методичних нарад, динамічних груп, професійних конкурсів, 
участі у шкільних семінарах. 

Протягом 2019/2020 н.р. проведено 3 засідання «Школи молодого вчителя 
та вихователя», Тиждень молодого спеціаліста «Молодість + талант = творчий 
педагог» (квітень 2020 пройшов онлайн на платформі Zoom). Під час роботи 
Школи проходив обмін професійним досвідом, створювались умови для 
розвитку фахового партнерства. 

Поряд з колективними й груповими формами методичної роботи в школі-
інтернаті особливої актуальності набуває індивідуальна робота педагогів і 
адміністрації (консультування, наставництво, стажування, співбесіди, 
відвідування уроків), тому важливо, що педагоги працюють над індивідуальними 
науково-методичними темами, які підпорядковані загальній проблемі школи-
інтернату. Адміністрація школи-інтернату реалізує можливості для творчої 
самореалізації педпрацівників під час організації і проведення предметно-
методичних тижнів: 

1. Олімпійський тиждень (09-13 вересня); 
2. Тиждень миробудування(23-27 вересня) психологічна служба; 
3. Тиждень історії (14-19 жовтня); 
4. Тиждень української мови та літератури (04-08 листопада); 
5. Тиждень толерантності (25-29 листопада ) психолого-соціальна служба; 
6. Тиждень правознавства (09-13 грудня) вчитель історії; 
7. Фізики, математики, інформатики (02-06 грудня); 
8. Тиждень англійської мови (24-28 лютого); 
9. Тиждень профорієнтації та трудового навчання (17-21 лютий); 
10. Тиждень мистецтва та психології (06-10 квітень) не проведено у зв’зку з 

карантином; 
11. Біології, хімії, природознавства, географії (20-24 квітень) не проведено у 

зв’язку з карантином. 
Протягом предметних тижнів проводилися відкриті уроки, виховні заходи, 

конкурси і турніри для учнів, випуски методичних бюлетенів, що активізувало 
пізнавальну діяльність педагогів та учнів, сприяло вдосконаленню педагогічної 
техніки . 

З метою презентації та поширення передового педагогічного досвіду 
педагогів школи-інтернату на базі освітнього закладу проведено наступні 
науково-методичні заходи різних рівнів, а саме: 

1. Розробка пам’ятки: 
- «Поради вчителям для роботи з обдарованими дітьми згідно з їхніми 

віковими особливостями» (вчителі 1-4 класів та вчителі предметники) 
- Поради батькам які прагнуть розвинути здібності своїх дітей (вихователі 

1-9 класів) 
МК вчителів початкових класів: 
1. Круглий стіл «Підвищення ефективності сучасного уроку на основі 

спільної творчості вчителя та учня» (січень 2020р.); 
2. Створення методичної папк-портфоліо: «Метод проєктів-досвід 

впровадження» (березень 2020); 
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МК суспільно-гуманітарного циклу: 
1. Круглий стіл «Реалізація навчальних та розвивальних функцій навчання» 

(жовтень 2019р.); 
2. Конференція на тему: «Виховні моменти уроку» (січень 2020р.); 
МК природничо-математичного циклу: 
1. Круглий стіл: «Формування над предметних компетентностей учнів. 

Інтеграція предметів природничо-математичного циклу та іноземних мов». 
(жовтень 2019); 

2. Творча лабораторія. Проєктування уроків (жовтень 2019); 
3. Семінар «Інноваційний урок» (січень 2020); 
4. Педагогічна майстерня:«Технологія проведення інтерактивних уроків» 

(березень 2020); 
МК вихователів 1-9 класів: 
1. Семінар «Сучасні технології в роботі вихователя в умовах освітніх змін» 

(листопад 2019р.); 
2. Методичний вернісаж :«Методи та форми роботи вихователя з 

формування ціннісного ставлення до власного здоров’я» (січень 2020р.); 
3. Творча лабораторія педагога: «Майстерня професійного 

самовдосконалення» (березень 2020р.); 
4. Участь у створенні методичної збірки «Екологічна освіта» за програмою 

Донецької обласної ради на 2017-2022 р. р. 
У 2019/2020 навчальному році педагоги, члени кафедри вчителів 

початкових класів працювали над вирішенням першочергових завдань навчання 
та виховання молодших школярів у сучасних умовах. З урахуванням рівня 
організації освітнього процесу, науково-методичної проблеми школи-інтернату, 
члени кафедри вчителів початкових класів в 2019/2020 н.р. працювали над 
проблемою: «Забезпечення соціалізації особистості молодшого школяра в 
умовах сучасного громадянського суспільства». 

Проведено 3 засіданнь методичної кафедри вчителів початкових класів: 
Перше засідання було присвячене темі: «Нова українська школа-новий зміст 

освіти».(жовтень). 
Друге засідання передбачало розгляд питання: «Системно-діяльнісний 

підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня 
галузь». (січень). 

Третє засідання було присвячене темі:« Педагогіка партнерства як 
ключовий компонент Нової української школи. Математична освітня 
галузь».(березень). 

КВПК проводить заходи з підвищення фахової майстерності педагогів. На 
засіданнях кафедри систематично ознайомлюємося з новинками психолого-
педагогічної, методичної літератури, фаховими, загально педагогічними 
періодичними виданнями, користуємося шкільною бібліотекою. 

Якісна освіта з кожним днем стає все більш загальною проблемою нашого 
часу, тому вся діяльність педагогічних працівників була націлена саме на її 
досягнення. Головним напрямом у роботі кафедри вчителі початкових класів 
обрали вдосконалення уроку шляхом особистісно-зорієнтованої системи 
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навчання і виховання, якісного та ефективного навчання молодших школярів на 
всіх етапах уроку. Зусилля вчителів початкових класів спрямовані на розвиток 
пізнавальної самостійності учнів, формування творчої особистості. Кожен 
педагог як творець та ініціатор уроку забезпечує навчально-виховний процес 
таким змістом, який максимально сприяє активізації всіх видів діяльності учнів. 

Аналіз роботи свідчить, що за 2019/2020 н. р. значно підвищився науково-
теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, 
посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його 
ефективних форм і методів. Важливим завданням у освітній та виховній роботі є 
створення в дитячому колективі комфортного середовища для розвитку 
особистості. Поступово розкриваючи особливості характеру, здібності кожної 
дитини, вчителі початкових класів спрямовували роботу на те, щоб кожен учень 
доповнював один одного, розвивались творчі здібності та інтерес до навчання. 

Протягом року на уроках вчителі використовували інтерактивні методи 
навчання, проводили різноманітні види робіт з дидактичними матеріалами та 
навчальними іграми, а також використовували технічні засоби навчання. 

Педагоги показали високу майстерність та творчий підхід в проведенні 
відкритих уроків, використовуючи інноваційні методи навчання. Протягом року 
було проведено: 

Відкриті уроки 2019/2020 н. р. 
2-А Дейнека К.Г. Урок з розвитку мовлення «Складаємо та інсценуємо 

казки» (листопад 2019). 
2-Б Бескровна Л.І. Літературне читання «Курочка, мишка та півних» 

(грудень 2019). 
2-В Степкова А.В. Я досліджую світ «Новорічні та Різдвяні свята» (грудень  

2019) 
3-А Сергіна С.В. Українська мова «Зв’язок слів у реченні» (жовтень 2019). 
Інформатика «Створення об’єктів презентації» (грудень 2019). 
3-Б Турська А.В. Природознавство «Властивості повітря. Охорона повітря 

від забруднення» (жовтень 2019). 
3-В Вовченко О.В. Російська мова «Антоніми». 
4-А Вершиніна Н.В. Українська мова «Рід іменників»  (жовтень 2019). 
4-Б Шевченко Н.М. Російська мова «Род и число имен прилагательных» 

(грудень 2019). 
4-В Тупіцина Є.В. Бінарний урок з Літературного читання та Музичного 

мистецтва «Віночок українських пісень» (листопад 2019). 
Природознавство «Євразія -найбільший материк» (грудень 2019). 
Напрямки роботи КВПК на 2020/2021 н. р.: 
• комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку 

ключових компетентностей учнів; 
• уповадження нового Держстандарту початкової освіти у освітній процес 

початкової школи; 
• навчання учнів перших, других, третіх класів за Концепцією Нової 

української школи; 
• моніторинг якості навчання школярів; 
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• активне впровадження інтегрованого навчання; 
• впровадження ІКТ, активізація самостійної роботи школярів; 
• формування позитивної мотивації навчання; 
• зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я учнів; 
• запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу; 
• зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації; 
• включення в систему науково-дослідної роботи; 
• накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути 

запровадженим у масову практику; 
• підвищення науково-методичної підготовки, удосконалення педагогічної 

майстерності, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, взаємозв’язок 
вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і 
пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності 
школярів, виховання учня-творця відповідно до потреб та запитів суспільства; 

• спрямування роботи педагогів на всебічний розвиток юної особистості, 
вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його 
потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності; 

• систематичне проведення індивідуальної роботи з обдарованими учнями; 
• створення освітнього простору відповідно до Концепції Нової української 

школи. 
У 2019/2020 н. р. робота МК вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін 

була зосереджена над реалізацією проблеми «Фахова майстерність учителя як 
один із  компонентів підвищення якості знань учнів». 

Робота була спрямована на вдосконалення науково-теоретичної і фахової 
підготовки вчителя, на розвиток його творчого потенціалу, на формування 
мобільності педагога у використанні сучасних інноваційних технологій навчання 
з метою створення якісного освітнього середовища для учнів. 

Проведено три засідання ШМК, на яких 
 надано рекомендації та інструкції щодо ведення шкільної документації; 
 обговорено програми та календарні плани; 
 вивчено основні положення Концепції Нової української школи; 
 вироблено методичні рекомендації щодо проведення роботи з 

обдарованими учнями в процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного 
циклу. 

Тематика засідань МК була різноманітною: 
 Конференція «Реалізація освітньої та розвиваючої функцій в процесі 

навчання» (28.10.19р.). 
 Методичний практикум «Фахова майстерність учителя як один із 

компонентів підвищення якості знань учнів» (08.01.2020 р.). 
Це сприяло підвищенню творчої майстерності вчителів при виборі методів, 

форм навчання і створенню сприятливого психологічного клімату на уроках. 
Організовано методичний практикум із доцільності використання 
інформаційних технологій на уроках мови та літератури (Іванова А.С., Стаценко 
О.М.), калейдоскоп уроків з використання проектних технологій (всі члени МК), 
калейдоскоп тестових завдань для дистанційного навчання (всі члени МК). 
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Всі члени МК вчителів гуманітарних дисциплін проявляли ініціативу, 
працювали креативно, були активними в обговоренні визначених питань, 
готували повідомлення, доповіді, реферати, а також ділились своїм досвідом. 
Засідання проводились за «круглим столом», з використанням інтерактивних 
технологій. Члени МК мали змогу ознайомитись з нормативними та 
інструктивно-методичними матеріалами і програмами викладання предметів 
гуманітарного циклу в поточному навчальному році, взяли участь у 
діагностуванні вчителів з метою корекції роботи ШМК. 

Вчителі опрацювали способи організації осітнього процесу на основі 
диференційованого підходу до особистості учня, принципи та ідеї особистісно-
орієнтованого навчання та інтерактивні форми, психологічні аспекти підготовки 
вчителя до уроку, методи розвитку творчих здібностей й формування 
соціалізації учня. У період між засіданнями проводились відвідування та 
обговорення відкритих уроків, індивідуальна та групова діяльність з підготовки 
завдань для учнів, які виявляють підвищений інтерес до предмета, анкетування 
серед учнів 5-8 класів з метою виявлення схильності до вивчення предметів, 
педагогічні читання, огляд методичної літератури та аналіз моніторингу якості 
знань учнів. Протягом року було проведено відкриті уроки: 

Білоконь В.С. 4-В “Free Time” (англійська мова) 
Гусєва А.Ю. 5-Б “Friends All Over the World” (англ. мова) 

Довгаль Т.Б. 
5-А Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі-(українська мова) 
6-Б «Прикметник» (українська мова) 
6-Б «Е.Андрієвська «Говорюща риба»» (українська література) 

Качан Л.С. 4-В 
«Віночок українських пісень» (музичне мистецтво та літературне 
читання) 

Сорокіна О.І. 6-Б “School is cool” (англійська мова) 

Стаценко О.М. 7-А 
«Мово українська, мово солов’їна» 
(інтелектуальна гра-конкурс знавців української мови) 

Головні завдання методичної кафедри вчителів у наступному навчальному 
році: 

• забезпечення умов для професійної самореалізації вчителів; 
• забезпечення виховного впливу на учнів; 
• впровадження у педагогічну діяльність інноваційних технологій навчання 

й виховання; 
• продовження роботи зі створення навчально-методичної бази; 
• забезпечення виконання документів МОН України; 
• впровадження у освітній та виховний процеси передового педагогічного 

досвіду;  
• стимулювання професійного зростання, підвищення педагогічної 

майстерності; 
• підготовка учнів до олімпіад та конкурсів тощо. 
У 2019/2020 н.р. члени МК природничо-математичного циклу працювали 

над темою «Самоосвітня діяльність вчителя». Було заплановано 5 засідань. 
1 засідання. Організаційне (серпень). 
2 засідання «Здоров`язберігаючі технології».(жовтень). 
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3 засідання «Інноваційні технорлогії в процесі вивчення предметів 
природничо-математичного циклу». 

4 засідання «Як організувати дистанційне навчання» Онлайн-конференція. 
(березень). 

5 засідання. Аналіз роботи за дистанційним навчанням.(червень). 
Члени МК брали участь: 
Кузнецова Т.А. 
1.Участь у проведенні станційного експресу «Світ професій». 
2. Участь в організаціївсеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з 

трудового навчання для дівчаток. 02.03.2020 р. 
3. Тиждень трудового навчання «Виставка робіт. (лютий). 
4. Оформлення актового залу до 8 березня. 
Федорченко А.О. 
1. Предметний тиждень з трудового навчання. 
2. Виставка творчих робіт учнів. 
3. Станційний експрес «Подорож у світ професій». 
Відкриті уроки: 
4.  6А (07.11.19) «Складання виробу» (Захист проєктів). 
5. 5А (20.02.2020). «З’єднання деталей із фанери та ДВП склеюванням». 

Григор’єва І.М. 
1. «Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі». 

Практична робота №3 (початок): «Позначення на контурній карті вулканів 
суходолу» (Листопад, 6-Б). 

2. «Чорна металургія України» (Листопад, 9 –А). Лігачова З.К.  
1.Програми факультативу курсу з теми: «Комп’ютерна графіка» для 5, 6, 8 - 

класів 
2.Методична розробка «Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. 

Перегляд списків імен файлів і папок». 
3.Презентація до відкритого уроку» «Подорож у Файландію». 
4. Відкритий урок: "Подорож у Файландію" 
Підтверджено сертифікатами методичного порталу. 
У 2019/2020 н.р. робота МК вихователів була зосереджена над реалізацією 

проблеми «Впровадження особистісно-орієнтованої направленості навчально-
виховного процесу, шляхом розвитку інтелектуальної компетентності через 
призму збереження і укріплення здоров’я учнів» основними завданнями роботи 
у 2019/ 2020 н. р. є: 

 виховання громадянина України; 
 формування особистості учня, його наукового світогляду, його здібностей, 

обдарувань; 
 виконання вимог Державного стандарту освіти, підготовку учнів до  
подальшої освіти і трудової діяльності; 
 виховання в учнів поваги до Конституції, державних символів, почуття 

власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і 
громадянина, відповідальності перед законом за свої дії; 
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 реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних 
переконань; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 
традицій, звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та 
інших народів і націй; 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших 
громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу 
життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я я учнів; 

 впровадження проєктної системи виховної роботи в організації 
життєдіяльності учнів у школі. 

Засідання №1. Інформаційно-методичні збори «Педагогічна діагностика в 
контексті діяльності класного керівника» (серпень). 

Засідання №2. Семінар «Формування в учнів високої громадянської 
активності та національної свідомості » (жовтень). 

Засідання №3. Круглий стіл «Створення продуктивного виховного простору 
для розвитку лідерських якостей, чуття внутрішньої свободи учнів»  (січень) 

Засідання №4 (Дистанційно). Педагогічна мозаїка «Успіх ,як результат 
самовдосконалення, самоосвіти» (березень)- 

Засідання №5 (Дистанційно). Педагогічна світлиця вихователя «Панорама 
методичних ідей" (червень). 

У 2019/2020 н. р. проводилися наступні відкриті заходи та класні години 
Були проведені тематичні виховні заходи у І семестрі 2019/2020 н. р. 

Назва заходу Відповідальний Клас Дата 

Свято першого дзвоника 
Катасонова К.О. 
Рибакова Х. С. 

1-9 02.09.2019 

Малі олімпійські ігри (До олімпійського тижня) 
Марчук О. М., Сусла 
Д.В., Піянзіна Я.В. 

3-9 05.09.2019 

Вибори активу школи(До веселкового тижня 
самоврядування) 

Рябушкіна Т.М. 5-9 12.09.2019 

Святковий концерт «Усі квіти тобі, учитель!»  
(До дня учителя) 

Рябушкіна Т.М., 
Рибакова Х. С., Юдіна 

Я.В., Качан Л.С. 
1-9 04.10.2019 

Забави козачат на сучасний лад (До Дня 
Українського Козацтва та захисників України) 

Марчук О. М., Сусла 
Д.В., Пінзіна Я.В. 

2-4 
5-9 

09.10.2019 
10.10.019 

«Гордість українського народу» (До Дня 
Українського Козацтва та захисників України) 

Сметана Л.С. 6 - Б 11.10.2019 

Флешмоб «Кольори» (До кольорового тижня) Рябушкіна Т.М. 1 - 9 18.10.2019 
«Мова – серце нації…» (До тижня української 
писемності та мови) 

Рябушкіна Т.М. 
Садуло В.В. 

5 - Б 07.11.2019 
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«Сторінками казок» (До тижня дитячої та 
юнацької книги) 

Федорченко А. О. 
Федорченко С. В. 

5 - А 28.11.2019 

Флешмоб «Червона стрічка» (До Всесвітнього 
Дня боротьби зі Снідом» 

Рябушкіна Т.М. 5-9 02.12.2019 

«В український рідний край поспішає Миколай» 
(до Дня Святого Миколая) 

Мержук О.В. 3 - В 19.12.2019 

Свято новорічної казки 
Рябушкіна Т.М., 

Рибакова Х.С., Юдіна 
Я.В. 

1-9 
20.12-

24.12.19 

 
Були проведені тематичні виховні заходи у ІІ семестрі 2019/2020 н. р. 
 

Назва виховного заходу Відповідальний Клас Дата 
«Від заходу до сходу – ми діти одного народу» 
(До Дня Соборності України) 

Рибакова Х. С., 
Тупіцина Є. В. 

4-В 23.01.2020 

Агітбригада «Знає хай дитина кожна – 
жартувати з вогнем неможна» (До тижня  
пожежної безпеки) 

Ковальова А.С. 
Федорченко С.В. 
Рябушкіна Т.М. 

5-А 
5-Б 

31.01.2020 

«Бережи здоров’я змолоду» (До тижня 
пропаганди за здоровий спосіб життя) 

Сусла Д.В. 7-А, Б 13.02.2020 

«Ярмарок професій» (До тижня  профорієнтації 
та трудового виховання) 

Криворогова В. П. 4 - А 20.02.2020 

«Масляна в гості завітала» (до Масляної) Носуля І. О. 3-Б 27.02.2020 

Концерт «Чого хочуть жінки?» (До Свята 8-го 
березня) 

Рябушкіна Т.М. 
Рибакова Х. С. 

Юдіна Я.В. 
Качан Л.С. 

1-9 06.03.2020 

 
Були проведені тематичні відкриті класні години у 2019/2020 н. р. 
 

Назва тематичної класної  години 
Хто відповідає за 

проведення 
Клас Дата 

«Рідна мово, ти наше диво калинове» (До тижня  
української писемності та мови) 

Турська А.В. 3 – Б 06.11.2019 

«Шкідливі звички чи життя в своє задоволення» 
( До тижня  сприяння здоровому способу життя) 

Вершиніна Н.В. 4 - А 13.11.2019 

«Твоє здоров’я в твоїх руках» ( До тижня  
сприяння здоровому способу життя) 

Сусла Д.В. 7 – А,Б 14.11.2019 

«Хліб – усьому голова» (До тижня  слави та 
скорботи) 

Сергіна С.В. 4 - А 20.11.2019 

«Голодний рік, як чорна птиця, над краєм 
змореним летів» (До тижня  слави та скорботи) 

Товстун Л.М. 9 - А 21.11.2019 

«Толерантність у моєму житті» (До тижня 
толерантності) 

Гірш Т.М. 6-А 26.11.2019 

«Права знаєш – себе захищаєш» (До тижня 
правознавства) 

Шевченко Н.М.. 4 - Б 13.12.2019 

«Радій, радій,  український народе» (До тижня 
зимово-обрядових свят) 

Сметана Л.С. 
6 – Б 

 
14.01.2020 

«Здоровим бути модно» ( До тижня  сприяння 
здоровому способу життя) 

Садуло В.В. 5 - Б 14.02.2020 
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На наступний 2020/2021 н.р. МК вихователів визначено такі завдання: 
-виявлення і розвиток творчого потенціалу особистості вихователя; 
-створення належних умов для постійного професійного зростання 

вихователів, їх загальної і духовної культури; 
- удосконалення методичної майстерності вихователів, спроможних 

виховувати в учнів національну свідомість як запоруку соціалізації особистості 
школяра в сучасних умовах розвитку суспільства; 

-формування фахової компетентності педагогів щодо психолого-
педагогічного проектування освітньої та виховної роботи; 

- розвиток творчих можливостей вихователів в умінні самостійно 
конструювати власну діяльність, орієнтуватися в інформаційному просторі, 
використовуючи набуті знання на практиці; 

-виявлення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду. 
Основні напрямки роботи МК на 2020/2021н.р.: 
I. Діагностично-прогностичний напрям: 
- створення умов для компетентнісно орієнтованої системи неперервної 

освіти з метою надання вчителям широких можливостей для оновлення, 
поглиблення,вдосконалення професійної компетентності; 

- вивчення потреб вихователів у неперервній освіті та визначення змісту, 
форм, методів виховання; 

- створення системи інформаційної підтримки вихователів; 
- стимулювання мотивацій вихователів до постійного навчання, самоосвіти, 

розвитку творчого потенціалу; 
II. Навчально-методичний напрям: 
- забезпечення участі вихователів у різноманітних заходах на всіх рівнях; 
-теоретичне оволодіння різними формами, методами, підходами, 

технологіями для вдосконалення виховного процесу; 
- використання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів 

у професійній діяльності; 
- методичний супровід атестації вихователів. 
III. Організаційно-координаційний напрям: 
- підвищення професійної компетентності вихователів; 
- координація форм і методів самоосвітньої діяльності, націлення на 

підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки 
вихователів; 

- розвиток мотивів професійної творчої діяльності вихователів; 
- планування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізації в між 

атестаційний період. 
Організація самоосвітньої роботи вихователів на 2020/2021н.р. 
Самоосвіта вихователя-це свідома робота над удосконаленням своєї 

особистості як професіонала, адаптація своїх індивідуально-неповторних 
особливостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення 
професійної компетентності і безперервне удосконалення якостей своєї 
особистості. 

Завдання самоосвітньої роботи на 2020/2021н.р.: 
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1) знати і розуміти сучасні тенденції розвитку освіти взагалі, початкової 
зокрема; 

2) удосконалювати свої знання в галузі класичної і сучасної психології та 
педагогіки; 

3) організувати свою діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, 
проектування, оцінювання тощо); 

4) відвідувати самопідготовки колег і брати участь в обміні досвідом; 
5) проектувати власну програму професійно-особистісного зростання; 
6) систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного і 

культурного життя; 
9) підвищувати рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури. 
Досягнення вищевказаних методичних структур залежать від 

професіоналізму та конкретного внеску кожного вчителя, його ставлення до 
своєї роботи. 

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з 
перспективним планом. У 2019/2020 н. р. було вивчено стан викладання: 

1.Тематичний контроль 
Початкова школа 
І семестр-жовтень, 2019. 
1-2 класи дизайн і технології; 
3-4 класи трудове навчання. 
ІІ семестр-квітень, 2020 
1-2 класи я досліджую світ (не проведено у звя’зку з карантином); 
3-4 класи природознавство (не проведено у звя’зку з карантином). 
Старша школа  
І семестр 
  Фізична культура-вересень, 2019. 
 Основи здоров’я-листопад, 2019. 
ІІ семестр 
 Математика,алгебра,геометрія-лютий, 2020. 
 Трудове навчання-березень,2020 (не проведено у звя’зку з карантином). 
2. Комплексна перевірка  
Проведення ЛФК квітень-травень, 2020 (не проведено у звя’зку з 

карантином). 
3. Тематична перевірка навчання учні окремим предметам (протягом року 

62 % у зв’зку з карантином). 
Реалізація здоров’язбережувальних компетентностей учнів на уроках в 

початкових класах-лютий, 2020 та реалізація здоров’я збережувальних 
компетентностей учнів на уроках української мови та літератури-березень, 2020 
(не проведено у звя’зку з карантином). 

Здійснено оглядовий контроль за веденням класних журналів, контроль за 
відвідуванням учнями школи-інтернату, санітарним станом класних кімнат, 
роботою гуртків, повторенням вивченого матеріалу, контроль за підготовкою та 
проведенням шкільних олімпіад та конкурсів, за веденням та перевіркою 
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щоденників, виконанням навчальних планів і програм, за організацією 
освітнього та виховного процесів. 

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив 
школи-інтернату приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню 
усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, 
виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню 
самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до 
самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють 
підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів. 

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було 
проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при 
переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов 
для навчання в школі-інтернаті першокласникам. Результати вивчалися на 
педагогічній раді, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та 
оформлені у вигляді довідки. 

Здійснено тематичні перевірки: виконання теоретичної та практичної 
частини програм, вивчення стану адаптації учнів 1-х класів до навчання в 
початковій школі, 5-х класів-до навчання в основній школі, стан відвідування 
учнями школи-інтернату. 

Всі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю, виносились на 
обговорення на засіданнях методичних кафедрах, нарадах при директорі, 
педагогічних радах, засіданнях ради школи-інтернату, були видані узагальнюючі 
накази по питаннях, які стояли на контролі. 

Така система роботи сприяла організації методичної роботи школи-
інтернату, використанню нових методичних технологій, розробці і проведенню 
нестандартних уроків, ділових ігор, науково-практичних конференцій тощо. 

У центрі уваги вчителів, що входять до складу ШМК перебуває кожна 
дитина як унікальна особистість, а це вимагає перегляду форм і методів 
навчання, моделювання таких видів діяльності, які допомагають формувати в 
учнів стійкий інтерес до навчання. Цьому питанню приділялась особлива увага 
на засіданнях ШМК, адже значний відсоток дітей втрачають інтерес до вивчення 
шкільних предметів в початковій та середній школі. 

Пошук та використання педагогічних технологій, які б заохочували учнів до 
вивчення предметів шкільного курсу та участі в позакласній роботі, - є одним із 
головних завдань членів ШМК. Учні залучались до участі у різноманітних 
конкурсах: малюнок 1. Робота з обдарованими додаток. 

Методична діяльность педагогічного колективу: вивчати і впроваджувати в 
практику сучасні технології навчання на уроці та в позакласний час з метою 
підвищення ефективності освітнього процесу; сприяти розвитку та підвищенню 
професійної майстерності кожного вчителя; активізувати творчий потенціал 
педагогів із метою поширення передового педагогічного досвіду. 

Творчі здобутки педагогів стали не тільки надбанням колективу школи - 
інтернату, а й педагогічної спадщини загалом. 
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Малюнок 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Продуктивною формою системи підвищення педагогічної майстерності 
педагогів є участь учителів у науково-методичних семінарах, конференціях, 
тренінгах, що сприяють ознайомленню з сучасними науковими здобутками, з 
новими технологіями навчання, допомагають їм осмислити власний досвід 
освітньої роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій 
інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і формулювати стратегію 
самоосвіти, техніку її здійснення. Педагоги школи-інтернату взяли активну 
участь у виставках, форумах, семінарах і конференціях різних рівнів від 
обласного до шкільного рівня: 

  Конгрес освітян Донеччини у м. Краматорськ (29.08.2017). Виступ з теми: 
«Впровадження сугестивних і естетотерапевтичних художньо-педагогічних 
технологій у навчально-виховний процес на уроках музичного мистецтва». 

 Круглий стіл за участю викладачів Маріупольського гуманітарного 
університету з метою обміну досвідом роботи ( листопад, 2016 р.). 

 Обласний практичний семінар Виступ з теми: «Використання сугестивних 
і естетотерапевтичних технологій у виховному процесі в умовах інтернатного 
закладу».(червень, 2016) 

 Обласний практичний семінар-практикум для вчителів і вихователів шкіл-
інтернатів санаторного типу з теми «Професійне здоров’я педагога» (31.05.2016). 

Видавнича діяльність педагогів - важлива складова інноваційної системи 
роботи вчителя. Наші педагоги активно співпрацювали з Інтернет ресурсами та 
педагогічними виданнями. 
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З метою створення, використання та висвітлення в освітньому процесі 
сучасних електронних навчальних матеріалів, подій, виховних та позакласних 
заходів, свят, організації ефективного доступу до них через мережу Інтернет 
було створено сучасний оновлений сайт школи-інтернату, до якого залучився 
весь педагогічний колектив. 

Статті педагогів надруковані в збірниках матеріалів науково-практичних 
конференцій різних рівнів: 

Федорченко С.В. 
1.МОНУ Державна наукова установа «Інститут модернізації з місту освіти»  
Громадська організація «Ла Страда- Україна» Дитячий фонд ООН 

(ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки  Європейського Союзу УДК 373/ 
378.01:316.485(477)(07) К63 комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів 
мирним шляхом. Базові навчальні медіації»/ В.Л.Андєєнкова, К.Б. Левченко, 
Н.В.Лунченко,М.М.Матвійчук, К.:ТОВ «Агенство «Україна», 2018.-144с. ISBN 
978-966-137-112-4. 

2.Программа освітнього тренінгу для здобувачів освіти» базові навички 
медіатора/ медіаторки служби порозуміння закладу освіти». Опрацьовано під час 
робочої зустрічі медіаторів/ медіатором ГО «Ла Страда - Україна» в рамках 
проекту «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за 
принципом «рівний – рівному» та вирішення конфліктів мирним шляхом в 
закладах освіти донецької та Луганської областей» здійснюється ЮНІСЕФ та 
«Ла Страда- Україна» за підтримки Інструменту стабільності та миру ЄС. 

3. МОНУ Національна академія педагогічних наук України Український 
науково - методичний центр практичної психології і соціальної роботи Державна 
наукова установа «Інститут модернізації з місту освіти» Громадська організація 
«Ла Страда- Україна» Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки 
Європейського Союзу УДК 316.48 ББК 60. 833.я 73 С78. 

4. Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за 
принципом «рівний – рівному/ рівна- рівній» та вирішення конфліктів мирним 
шляхом в закладах освіти. – К.: ФОП НічогаС.О.- 2018.- 174 с. ISBN 978-617-
7621-23-1. 

Лігачова З.К. 
Опублікувала на  методичному порталі з наступних тем: 
 Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен 

файлів і папок. 
 Використання багатосторінкових книжок MS EXCEL для розрахунку 

зарплатні. 
 Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні 

дисципліни «Вища математика». 
 Розрахунок ануїтету методами MS EXCEL. 
 Рішення задач мовою Паскаль. 
 Письмова рекомендація з дисципліни «Інформаційні системи і технології 

у ФКУ» на тему: «Знаходження амортизації методами MS EXCEL». 
Опублікувала презентації на методичному порталі з наступних тем: 
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 Перевірка опорних знань" до заняття з теми: «Рішення лінійних рівнянь 
методом Крамера та матричним методом за допомогою математичних функцій 
програми MS Excel». 

 Презентація до заняття Оптимальні способи вирішення завдань засобами 
MSEXCEL з використанням вбудованих функцій для роботи з матрицями і 
визначниками. 

 Презентація довідкритого уроку: "Подорож у Файландію" 
Публікації Дейнека К.Г.: 

Назва розробки 
Тип публікації (стаття, 

книга тощо) 

Назва видання для статті, 
видавництва книги, 

гіперпосилання 
Рік 

Методична розробка першого уроку у 2 класі 
НУШ  «Діти об’єднують Україну». 

конспект 
уроку з презентацією 

ТОВ «Всеосвіта»  
(свідоцтва GE372537, 

YE557986) 
2019 

Методична розробка уроку природознавства 
4 клас «Які бувають тварини». 

конспект 
уроку з презентацією 

ТОВ «Освітній проект «На 
Урок» (сертифікати ДБ-

1906112632, ДБ-
1906112633) 

2019 

Методична розробка класної години «Свято 
дружби, толерантності та доброти». 

конспект 
заходу з презентацією 

ТОВ «Всеосвіта» 
(свідоцтва CI901217, QI22213) 

2020 

Методична розробка уроку образотворчого 
мистецтва 2 клас  «Живописне яблуко». 

конспект 
уроку 

ТОВ «Всеосвіта»  KE521543 2020 

Публікації Тупіцина Є.В. 
Назва розробки 

Тип публікації (стаття, 
книга тощо) 

Установа, що видала (№, 
серія) 

Рік 

Річна комбінована контрольна робота з 
математики для 3 класу 

Розробка уроку з 
математики для 3 класу 

ВСЕОСВІТА 
(Свідоцтво GX440499) 

2019 

«Які джерела енергії є невичерпними? 
Використання людиною джерел енергії» 

Конспект уроку 
з природознавства для 

3 класу 

ВСЕОСВІТА 
(Свідоцтво VC561023) 

2019 

Закриття тижня початкових класів «Фабрика 
зірок» 

Відкритий виховний 
захід 

ВСЕОСВІТА 
(Свідоцтво GЕ417848) 

2019 

«Культура харчування. Правила поведінки за 
столом» 

Конспект уроку 
з основ здоров’я для 2 

класу 

ВСЕОСВІТА 
(Свідоцтво AG491496) 

2019 

«Віночок українських пісень» 

Конспект уроку 
з літературного 

читання 
та музичного мистецтва 

для 4 класу 

ВСЕОСВІТА 
(Свідоцтво NX865672) 

2019 

«Це – наше і це – твоє!» 
Відкритий урок 

до Дня знань 
ВСЕОСВІТА 

(Свідоцтво SD946973) 
2020 

«Мама – найдорожче слово!» 
Відкритий виховний 
захід до Дня матері 

ВСЕОСВІТА 
(Свідоцтво BU354996) 

2020 

«Масляна» 
Відкритий виховний 

захід на тему 
ВСЕОСВІТА 

(Свідоцтво WF696902) 
2020 

«Ти наше диво калинове» 
Відкрита класна година 

до Дня української 
писемності та мови 

ВСЕОСВІТА 
(Свідоцтво MQ696318) 

2020 

«Від Заходу до Сходу – 
ми діти одного народу!» 

Відкритий виховний 
захід 

до Дня Соборності 
України 

ВСЕОСВІТА 
(Свідоцтво HU364044) 

2020 

«Інфекційні хвороби, що набули 
соціального значення» 

Конспект уроку 
з основ здоров’я для 4 

класу 

ВСЕОСВІТА 
(Свідоцтво IM092234) 

2020 

«Віночок українських пісень» 
Презентація до уроку 

з літературного 
ВСЕОСВІТА 

(Свідоцтво OI926770) 
2020 
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читання 
та музичного мистецтва 

для 4 класу 

«Інфекційні хвороби, що набули 
соціального значення» 

Презентація до уроку 
з основ здоров’я для 4 

класу 

ВСЕОСВІТА 
(Свідоцтво FQ064457) 

2020 

«Приховані вороги Інтернету» 
Плакат з інформатики 

для 4 класу 
ВСЕОСВІТА 

(Свідоцтво JY987041) 
2020 

«Профілактика грипу» 
Плакат з основ здоров’я 

для 4 класу 
ВСЕОСВІТА 

(Свідоцтво EU591556) 
2020 

Публікації Старчикова І.М. 

Назва розробки 
Тип публікації (стаття, 

книга тощо) 

Назва видання для статті, 
видавництва книги, 

гіперпосилання 
Рік 

«Фізична складова здоров’я» розробка уроку Всеосвіта 2019 

Журнал «Початкова школа»: 
Тупіцина Є.В. Конспект уроку з літературного читання та музичного 

мистецтва для 4 класу «Віночок українських пісень». 
Дейнека К.Г. Конспект уроку з розвитку зв’язного мовлення «Прощання з 

осінню. Вчимося складати казки.» (НУШ). 
Сергіна С.В. Конспект уроку з інформатики «Які графічні об’єкти 

презентації». 
Протягом навчального року багато розробок вчителів ШМК були розміщені 

та опубліковані: 
 ТОВ «Всеосвіта». 
 Газета “ENGLISH”. 
 Газета «Початкова школа». 
 Журнал “Англійська мова та література”. 
 сайт "Шкільне життя". 
 "Методичний Портал". 
 Сайт "ВсімОсвіта" та «Всеосвіта». 
 Платформа «На Урок». 
Починаючи з березня 2020 р. почалось дистанційне навчання в рамках 

карантину. За цей період дистанційне навчання стало як для учнів, так і для 
вчителів все більш зрозумілим та звичним. Учні отримували завдання, 
пояснення, вправи для виконання, а також в свою чергу мали здавати результати 
вивчення нового матеріалу, тобто показати, як вони зрозуміли, вивчили та 
закріпили нову інформацію. В останньому випадку використовувались всі 
методи та способи дистанційного навчання, а саме: 

1) Месенджер Viber; 
2) Електронна пошта; 
3) Платформа Google Classroom; 
4) Google Meet; 
5) Zoom; 
6) «На Урок»; 
7) «Всеосвіта»; 
8) “Learning Apps”; 
9) “WordWall”; 
10) “Quizlet”. 
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11) Сайт Маріупольської ЗСШІ І-ІІ ступенів №11 облради. 
Активність оприлюднення результатів професійної діяльності, ППД 

педагогів закладу: навчально-методичні, наукові, інформаційні розробки, 
навчально-методичні посібники, наукові статті; методичні рекомендації, 
електронні публікації на освітніх сайтах. 

Результативність презентації перспективного педагогічного досвіду 
педагогів школи-інтернату: 

Навчальні роки 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
2022-
2023 

Освітній проект «На Урок» 5 23    
Освітній проект «Всеосвіта» 4 36    

Фахові журнали 2 7    
Упродовж року практичним психологом школи- інтернату Федорченко С.В. 

проведено діагностичні заміри, консультації з класними керівниками, 
вихователями, поставлено завдання та сплановано корекційну роботу, 
роз’яснювальну роботу з учнями девіантної поведінки. 

Тематика заходів з психологічної просвіти 2019/2020 навчальний рік: 
 «Сімейні тривоги. Розвиток умінь безконфліктного спілкування батьків та 

дітей» практико – орієнтований семінар 
 Семінар-практикум «Батьки та діти. Криза відносин. Профілактика 

дитячого суїциду» «Соціально – психологічний супровід НП та ВП у новій 
українській школі». 

Психологічні практикуми: 
 «Міжособистісна взаємодія. Обмеження та можливості» 
 «Стратегії поведінки у конфліктній ситуації. Формування навичок 

ефективної взаємодії» 
 «Стреси у професійній діяльності педагога та ресурси для подолання 

стресу та емоційного вигорання» 
 «Запобігання втраті учнівською молоддю життєвих цінностей» 

Практичне заняття з елементами СПТ: 
 «Відновлювальна комунікація» Тематичне Коло 
 «Професійне щастя» тренінг з профілактики та подолання емоційного і 

професійного вигорання 
 Психологічнагра «Мета - проблема чи проблема - мета?» 
 «Сходинкидо себе» програмапсихологічногосупроводумолодихпедагогів 

«Шлях до майстерності» программа психологічного супроводу атестації 
педагогів Психологічна вітальня «Душевний архітектор» 

 Психологічна вітальня «Скарбниця гарного настрою» 
 «Вікові особливості молодшого школяра. Складові психологічної 

готовності до навчання в школі. Мотивація до навчання» лекторій 
 «Психологічні особливості сучасних дітей» лекторій 
Соціальним педагогом створено банк даних дітей, які потребують 

соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, проводилася 
індивідуальна профілактична робота, відвідувалися сім’ї правопорушників, 
опікунські сім’ї, сім’ї дітей з особливими потребами, запрошувалися до бесіди з 
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учнями представники відділу поліції, проводилося анкетування, круглий стіл для 
старшокласників. 

Аналіз методичної роботи дає підставу зробити висновок, що завдання, які 
випливають із методичної теми ШМК, в основному виконано. 

Виходячи з аналізу підсумків освітнього процесу за минулий навчальний 
рік, результатів діагностування педагогів, методичні кафедри в 2020/20201 
навчальному році працюватимуть над вирішенням таких проблем: 

- вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних 
розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, 
позакласної роботи; 

- оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, 
найдосконалішими формами та прийомами навчання учнів; 

- розвиток творчих здібностей обдарованих дітей через індивідуальні 
завдання;участь у загальношкільних та районних конкурсах творчого та 
інтелектуального характеру; 

- створення умов для професійного зростання, самоосвіти й творчої 
діяльності вчителів; 

- розвиток співпраці з батьками з метою створення умов для забезпечення 
розвитку сім’ї та належного виконання нею виховної ролі. 

І .Основні завдання на 2020/2021н.р. 
- стимулювати творчі пошуки вчителів педагогічних інновацій та шляхів їх 

впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної 
активності; 

- використовувати творчі можливості вчителів у справі розвитку 
особистості учнів; 

- підвищити мотиваційні тенденції особистості вчителя та їх вплив на 
розвиток педагогічного процесу в школі; 

-Реалізація Державного стандарту початкової освіти. 
- сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному 

становленню й самореалізації особистості в сучасному світі; 
- формування особистісних якостей учня, його світогляду, розвиток його 

здібностей; 
- підвищення результативності участі у конкурсах; 
- підтримка і педагогічний супровід обдарованих дітей; 
- упровадження інноваційних сучасних технологій навчання; 
-формувати позитивну мотивацію освітньої діяльності; 
-спрямовувати роботу кожного вчителя на навчальні можливості кожного 

учня; 
- орієнтувати вчителів на активізацію творчого потенціалу, залучення до 

творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності учнів. 
ІІ. Удосконалення методичної майстерності вчителів. 
1. Систематичне опрацювання методичних рекомендацій щодо організації 

освітнього процесу. 
2. Участь у  конференціях ,семінарах ,вебінарах. 
3. Взаємовідвідування відкритих уроків ( з аналізом). 
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4. Вивчати, узагальнювати і розповсюджувати передовий досвід учителів, 
обмінюватися педагогічними знахідками. 

ІV. Вивчення стану викладання предмету та навчальних досягнень учнів 
відповідно до державних стандартів. 

На початок 2020/2021 навчального року вчителям початкових класів (3 клас 
НУШ) опрацювати Державний стандарт початкової освіти . 

V. Робота з обдарованими дітьми. 
1. Діагностика загальної обдарованості учнів. 
2. Система виявлення, обліку та підтримки обдарованої дитини. 
3. Стимулювання творчого потенціалу дитини. 
4. Забезпечення наступності при переході від І до ІІ ступенів навчання. 
5. Здійснювати спостереження за фізичною, інтелектуальною та 

особистісною готовністю учнів до навчання в основній школі. 
6. Здійснювати корекційну роботу навчальних можливостей учнів. 
Робота психолого-соціальної служби у 2019/2020 н.р. проводилась згідно 

річного плану роботи та була направлена на створення сприятливого середовища 
щодо навчання та виховання учнів, у відповідності з нормативними 
документами, психологічними особливостями та інтересами учнів. 

Концепцією Нової української школи одним із державних пріоритетів в 
освіті визначено особистісно орієнтоване навчання і виховання, що вимагає 
психологізації освітнього процесу шляхом підвищення психологічної 
компетентності всіх його учасників: учнів, педагогів, батьків. 

Процес психологізації освітнього процесу Василь Сухомлинський визначав 
як необхідну умову якісного функціонування освітнього середовища. 

Значна роль у вирішенні цього завдання належить психологічній службі 
школи-інтернату, діяльність якої сприяє створенню умов для когнітивного й 
соціального розвитку особистості, збереження психічного здоров’я та надання 
психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу. 

Освітня та виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована 
концепції розвитку Маріупольської ЗСШІ №11 на 2015/2020 р. «Впровадження 
особистісно-орієнтованої спрямованості освітнього та виховного процесів 
шляхом розвитку інтелектуальної компетентності через призму збереження і 
зміцнення здоров'я учнів». 

Виходячи з концепції розвитку навчального  закладу практичний психолог в 
2019/2020 навчальному році продовжив роботу над методичною проблемою 
«Гармонізація міжособистісних стосунків в учнівських колективах санаторної 
школи-інтернату з використанням відновних практик». 

Діяльність практичного психолога здійснювалась відповідно з законами 
України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», «Конституцією України», «Конвенцією по правам 
дитини», «Положенням про психологічну служби системи освіти України», 
«Етичним кодексом психолога», «Національною доктриною розвитку освіти», 
Постановою КМ України «Про внесення змін до Порядку організації 
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Концепцією 
виховання дітей та молоді», «Концепцією громадянського виховання», та 
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іншими нормативно-правовими документами МОН України, Департаменту 
освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, які регламентують 
діяльність психологічної служби системи освіти. 

Ключовими аспектами психолого-педагогічного супроводу освітнього 
процесу у 2019/2020 н.р. є: 

- допомога у забезпеченні психологічного комфорту перебування здобувачів 
освіти в школі-інтернаті, 

- сприяння вияву творчості та допитливості, розвитку здібностей і 
розширенню можливостей учнів для подальшої самореалізації; 

- консультування та надання психологічної допомоги всім учасникам 
освітнього процесу; сприйняття збереженню й посиленню психічного здоров’я 
учнів, педагогічних працівників, батьків; 

- навчання школярів та їх батьків справлятися зі стресом та напругою; 
- сприяння налагодженню позитивної партнерської взаємодії між учнем, 

педагогом і батьками; 
- допомога педагогам з профілактики та попередження емоційного 

перенапруження, професійного вигорання; 
- сприяння педагогам в опануванні та розробці інноваційних освітніх 

програм і технологій. 
Психологічний супровід освітнього процесу проводився на основі 

розробленого плану роботи за всіма напрямками діяльності: 
Організаційно-методична та аналітична робота. 
Практичним психологом відпрацьована структура планування діяльності. В 

річному плануванні розкриті пріоритетні напрямки діяльності  практичного 
психолога, відображено психологічний супровід державних, національних і 
регіональних програм. В плануванні враховані рекомендації МОНУ, УНМЦ, 
ДНМЦ ПС. Спостерігається динаміка річних планів роботи з врахуванням 
аналізу діяльності за попередній рік, відслідковується системний підхід. 

Протягом 2019/2020 н.р. практичним психологом продовжена апробація 
власного досвіду з методичної проблеми «Гармонізація міжособистісних 
стосунків в учнівських колективах санаторної школи-інтернату з використанням 
відновних практик». 

Діагностична робота: вивчення адаптації та мотивації, розвитку учнів; 
психологічна готовність до навчання в середній ланці; індивідуальні 
психологічні особливості особистості підлітка; інтелектуальні особливості учня; 
психологічні аспекти професійного самовизначення; виявлення тривожності та 
агресивної поведінки учнів, схильних до правопорушень та учнів, які 
потребують додаткової уваги, підтримки; мають різні здібності; соціометричні 
дослідження; за запитом. 

Процес адаптації-ключовий момент становлення дитини в якості суб’єкта 
освітньої діяльності. В ході адаптації до шкільного навчання дитина отримує 
орієнтацію в системі поведінки, яка надовго визначає подальшу долю її 
розвитку. По-друге, в ході цього процесу формується учнівський колектив з 
певним рівнем соціально-психологічної згуртованості. Взаємини у шкільному 
класі виступають дієвим засобом залучення особистості дитини до нових 
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соціальних функцій, культури, норм поведінки, характерних для навчального 
закладу. 

Консультаційна робота: своєчасне надання рекомендацій всім учасникам 
освітнього процесу з питань вікових психофізичних особливостей; сімейного 
виховання, позитивної партнерської взаємодії; вироблення стратегії 
індивідуального підходу у процесі навчання та виховання, поведінки здобувачів 
освіти; пошуку позитивного подолання життєвих труднощів та особистих 
проблем; щодо вибору майбутньої професії; за запитом. 

Просвітницько-профілактична робота: формування психологічної 
компетентності учасників освітнього процесу; попередження відхилень у 
психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних 
стосунках, запобігання конфліктних ситуацій в освітньому процесі. Підвищення 
психологічної грамотності сучасного педагога, адже освітній процес, 
орієнтований на розвиток різноманітних здібностей людини, може будуватися 
лише на адекватній творчій основі, ядро якої складають психологія та педагогіка 
розвитку. 

Корекційно-розвиткова робота»: усунення виявлених труднощів у 
психічному та особистісному розвитку здобувачів освіти, подолання проблем 
адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та 
правопорушень, різних форм девіантної поведінки. 

Зв’язки з громадськістю. Взаємодія з державними, громадськими, 
міжнародними організаціями відпрацьована та організована згідно річного плану 
роботи практичного психолога. 

Психолог співпрацює з Службою в справах дітей Маріупольської міської 
ради, Маріупольським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, Сектором ювенальної превенції превентивної діяльності Центрального 
відділення поліції Центрального відділу поліції ГУ НП в Донецькій області, 
міським центром зайнятості населення, центром Здоров’я, громадськими 
організаціями, навчальними закладами міста. 

І. Просвітницько-профілактична діяльність практичного психолога. 
1.1. Проведення загальношкільних просвітницько-профілактичних заходів, 

годин психолога, лекторіїв, та інше: 
№ 
з/п 

Напрямки роботи та тематика 
виступів 

Форма проведення 
Категорія 
учасників 

Профілактики насильства та жорстокого поводження з вихованцями/учнями 

1 
Тиждень миробудування 
«Безпека та мир в Україні». 

Групова (інтерактивні 
бесіди, загальношкільні 
акції, інформаційні заходи, 
тренінг, кинотренінг, 
тематичні Кола, конкурси, 
вікторини, заняття з 
елементами СПТ.) 

Всі учасники 
освітнього 
процесу 

2 
Загальношкільний  інформаційний 
захід: «Національна дитяча «гаряча 
лінія – для дітей та про дітей». 

3 
Загальношкільний захід: 
«Мудрі думки». 

4 
Загальношкільний захід:  
«Колекція теплих слів» 

5 
Загальношкільна акція  
«Шкільна родина за мир!» 
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6 
Інформаційний захід «Булінг, ти 
хто?» 

Всі учасники 
освітнього 
процесу 

7 
Загальношкільна акція 
«Віночок мого настрою» 

Здобувачі освіти  
1-х – 9-х класів 

8 
Загальношкільний захід: конкурс 
малюнків «Мир у моєму місті» 

Здобувачі освіти  
1-х – 4-х класів 

9 
Загальношкільний захід: конкурс 
стіннівок «Моє мирне улюблене  
місто» 

Здобувачі освіти  
5-х – 9-х класів 

10 Поетична вітальня «Світогляд миру» 
Учні 
5-х – 9-х класів 

11 
Конкурс «Подолаємо конфлікти 
дружною командою!» 

Здобувачі освіти  
5-х – 6-х класів 

12 
Інтерактивна бесіда «Герої 
мультфільмів та казок на шляху до 
культури миру». 

Здобувачі освіти  
1-х – 2-х класів 

13 
Тематичне коло «Дружба та культура 
спілкування». 

Здобувачі освіти 
3-х класів 

14 
Тематичне коло «Авторитет у класі, 
конфлікти» 

Здобувачі освіти  
4-х класів 

15 
Кинотренінг з обговоренням 
«Заплати іншому» 

Учні 8-х – 9-х 
класів 

16 
Тематичне Коло «Прямуємо до 
розбудови миру» 

Вихователі 

17 
 Інтерактивна бесіда «Галявина 
дружби». 

Здобувачі освіти 
2-х класів 

18 
«Чи знаєш ти?» Казкова правознавча 
вікторина. 

Здобувачі освіти 
1-х – 2-х класів 

19 
Тематичне коло «Чи живе в нашому 
класі толерантність?». 

Здобувачі освіти 
6-х класів 

20 
Лекторій для батьків «П’ять шляхів 
до серця дитини». 

Здобувачі освіти  
1-х – 4-х класів 

21 
Тематичне коло «Як ми виховуємо 
своїх дітей». 

Батьки 
здобувачів освіти 
5-х – 6-х класів 

22 «Клас без насильства». 
Здобувачі освіти 
5-х–6-х класів 

23 
«Як відстояти своє власне рішення та 
зберегти свою самоцінність». 

Здобувачі освіти 
7-х класів 

24 «Булінг та особистість». 
Здобувачі освіти 
8-А і 9-А класів 

25 
«Протидія булінгу в дитячому 
середовищі» 

Здобувачі освіти 
6-х – 7-х класів 

26 
«Запобігання насильству над дітьми» 
заняття з елементами СПТ. 

Здобувачі освіти 
8-х – 9-х класів  

27 
«Способи протидії булінгу» 
скарбничка батьківської мудрості. 

Батьки/опікуни 
здобувачів 
освіти 
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28 
«Крок уперед: протидія булінгу в 
освітньому середовищі». 

Педпрацівники 

29 «У Колі друзів» 
Здобувачі освіти 
5-х класів 

30 
«Культура спілкування – основа 
життя в колективі і суспільстві». 

Здобувачі освіти 
5-х класів 

31 
Тематичне Коло «Покарання дитини. 
Чи потрібні вони?» 

Батьки /опікуни 
здобувачі освіти 
3-х – 4-х класів 

32 «Співучасть у скоєні злочину». 
Практичне заняття з 
обговоренням кейсів 

Здобувачі освіти  
8-х – 9-класів 

Профілактика суїцидальної прояви і спроб суїциду серед дітей та підлітків 

1 
Година психолога з елементами 
тренінгу «Життя – це щастя!» 

Групова (інтерактивні 
заняття, тематичні Кола, 
години психолога, практичні 
заняття з елементами СПТ, 
лекторії). 

Здобувачі освіти  
8-А класу 

2 
Тематичне коло «Важливі миті 
життя». 

Здобувачі освіти 
8-х – 9-х класів 

3 
Батьківський лекторій «Небезпечні 
ігри підлітків». 

Батьки 
здобувачів освіти 
6-х класів 

4 Тематичне коло «Дерево цінностей». 
Здобувачі освіти 
4-х класів 

5 Тематичне коло «Медіа залежність». 
Здобувачі освіти  
5-х класів 

6 
«Мій острів найдорожчого» 
інтерактивне заняття. 

Здобувачі освіти 
5-х класів 

7 
Тематичне коло «Як привернути 
увагу, як стати модним». 

Здобувачі освіти 
6-х класів 

8 
Тематичне коло «Життя – найвища 
цінність людини». 

Здобувачі освіти 
8-х – 9-х класів 

9 «Живу я в світі лише раз!». 
Здобувачі освіти 
8-х – 9-х класів 

10 
«Звичайний підліток. Вчимося 
довіряти та спілкуватися». 

Батьки/опікуни 
здобувачів освіти 
7-х – 8-х класів 

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх 

1 «Галявина дружби». 

Інтерактивна бесіда 

Здобувачі освіти 
2-х класів 

2 
«Айсберги конфліктів в океані 
дружби». 

Здобувачі освіти 
3-х – 4-х класів 

3 «На шляху до вчинку». 
Здобувачі освіти 
5-х – 6-х класів 

4 

Співбесіди с педпрацівниками щодо 
виявлення дітей, які потребують 
додаткової уваги та підтримки 
(зниження успішності та виявлення 
дезадаптації) з метою корекційної і 
розвивальної роботи. 

Педагогічні 
працівники 

5 «Увімкніть розум» 
Здобувачі освіти 
6-х класів 
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6 «Медіа залежність». 
Здобувачі освіти 
8-А класу 

7 
«Хто відповідає за якість мого життя, 
за мій вибір, за мій вчинок?» 

Здобувачі освіти  
7-х класів 

8 «Соціум та спілкування наших дітей» 
Батьки / опікуни 
здобувачів освіти 
6-х класів 

9 «Ризикована поведінка та її наслідки» Педагоги 

10 
«Моя поведінка в 
конфлікті/небезпечній ситуації». 

Психологічний практикум 
Здобувачі освіти 
8-х – 9-х класів 

11 
 «Там де права, там і 
відповідальність». 

Правовий ринг. 
Здобувачі освіти 
5-х – 6-х класів. 

12 «Батькам про права дитини». 
Інформаційні прайс – листи 
на стенді. 

Батьки/опікуни  
здобувачів освіти 
7-х – 8-х класів 

Профілактична робота з протидії торгівлі людьми 

1 
«Твій вибір» інтерактивне заняття з 
використанням коміксів. 

Групова 
(інтерактивні заняття, 
тематичні ігри, керований 
просмотр фрагментів 
кінострічок з обговоренням, 
лекторії). 

Здобувачі освіти 
6-х – 8-х класів 

2 
«Як не потрапити в тенета». 
Керований просмотр фрагментів 
кінострічок з обговоренням. 

Здобувачі освіти 
6-х класів 

3 «Рожеві окуляри». Групова гра. 
Здобувачі освіти 
9-А класу 

4 
Батьківський лекторій «Родина 
найвища цінність на землі». 

Здобувачі освіти 
учнів 7-х – 8-х 
класів 

Виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти 

1 
«Соціальні ролі (гендерний аспект)». 
Практичне заняття з елементами СПТ. Групова (інтерактивні 

заняття, практичні заняття з 
елементами СПТ). 

Здобувачі освіти 
8-А класу 

2 
«Два полюса, два материка». 
Гендерний тренінг для учнів. 

Здобувачі освіти 
9-А класу 

Профілактична робота з подолання дитячої безпритульності та бездоглядності 

1 «Як ми виховуємо своїх дітей». 

Групова (інтерактивні 
заняття, тематичні Кола, 
години психолога, ділова 
гра, лекторії). 

Батьки/опікуни 
здобувачів освіти 
6-7 класів 

2 
«Поважатиму себе – і люди мене 
поважатимуть». 

Здобувачі освіти 
5-х - 6-х класів 

3 «П’ять шляхів до серця дитини». 
Батьки/опікуни 
здобувачів освіти 
5-х класів 

4 
«Сім’я: толерантність відносин. 
Мистецтво виховання». 

Батьки/опікуни 
здобувачів освіти 
8-А класу 

5 
«Взаємодія і співпраця в інтересах 
дітей». 

Педагоги 

6 
«15 найважливіших речей які повинні 
дотримуватися батьки виховуючи 
дітей». 

Батьки/опікуни 
здобувачів освіти 

Профілактична робота із здорового трибу життя 
1  «Душевний архітектор» Групова (інтерактивні Педпрацівники 
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2 
«Подорож у країну Здоровляндію» 
групова гра з формування здорового 
трибу життя. 

заняття, тематичні Кола, 
години психолога, практичні 
заняття з елементами СПТ, 
групова гра). 

Здобувачі освіти 
2-х класів 

3 
«Крок за кроком» групова гра з 
формування здорового трибу життя. 

Здобувачі освіти  
5-х класів 

4 
Інтерактивна бесіда «Увімкніть 
розум». 

Здобувачі освіти  
6-х класів 

5 
Тематичне коло «Енергетичні напої – 
«надають крила» чи вбивають?..» 

Здобувачі освіти 
8-х–9-х класів 

6 
Психологічна вітальня  «Скарбниця 
гарного настрою». 

Педпрацівники 

Профілактична робота з ВІЛ- інфекції, підтримка ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 

1 «Подорож у країну Краплі». 

Групова (години психолога, 
практичні заняття з 
елементами СПТ, групова 
гра, кінолекторій). 

Здобувачі освіти  
2-х класів 

2 
Практичне заняття з елементами 
тренінгу «ВІЛ/СНІД стосується 
кожного. Толерантне ставлення». 

Здобувачі освіти 
7-х – 9-х класів 

3 «Володар колець» групова гра. 
Здобувачі освіти  
7-х – 9-х класів 

4 «Щоденик Насті» кінолекторій. 
Здобувачі освіти 
9-А класу 

1.2. Профорієнтаційна робота 
№ 
з/п 

Напрямки роботи та тематика виступів Форма проведення Категорія учасників 

1 
«Самооцінка. Роль самооцінки у 
свідомому професійному визначенні». 

Практичне заняття з 
елементами СПТ Здобувачі освіти 9-

А класу 
2 

«Мріємо, ставимо цілі, реалізуємо 
завдання» 

Заняття з елементами 
тренінгу. 

3 
«Як допомогти людині у виборі 
професії». 

Тематична 
консультація. 

Здобувачі освіти, 
батьки/опікуни 
здобувачів освіти 
9-А класу 4 

Батьківські збори «Роль сім`і у виборі 
професії». 

Тематичне Коло. 

5 «Шлях до успіху». 
Практичне заняття з 
елементами СПТ. 

Здобувачі освіти 
8-А класу 

1.3. Виступи на засіданнях методичних кафедр: 
№ 
з/п 

Напрямки роботи та тематика 
виступів 

Форма проведення 
Категорія 
учасників 

1 
«НУШ. Перший раз у перший клас. 
Питання та відповіді». 

Психолого-педагогічний 
консиліум. 

Педагогічні 
працівники. 

2 
«Успішна адаптація п’ятикласників як 
умова гармонійного розвитку 
особистості». 

Психолого-педагогічний 
консиліум. 

3 
«Психологічна готовність учнів 4 
класу до навчання у школі ІІ ступеню». 

Психолого-педагогічний 
консиліум. 

4 «Сходинки до себе». 
Програма психологічного 
супроводу молодих педагогів. 

5 «Шлях до майстерності». 
Програма психологічного 
супроводу атестації 
педагогів. 
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1.4. Підвищення психологічної компетентності учасників освітнього процесу. 
№ 
з/п 

Напрямки роботи та тематика виступів Форма проведення 
Категорія 
учасників 

1 «Перспектива за трьома морями». Тематичне Коло 

Педагогічні 
працівники 

2 «Сімейна розмова. Теорія поколінь». Семінар-практикум 

3 

«Виховання стресостійкості всіх 
учасників навчально-виховного процесу 
як засіб укріплення їх фізичного та 
психологічного здоров’я». Психологічний практикум 

4 
«Емоційна зрілість – як грань 
компетентності педагога». 

5 «Педагог інноваційних змін» . Психологічна гра 

6 «Професійне щастя». 
Тренінг з профілактики та 
подолання емоційного і 
професійного вигорання 

Педагогічні 
працівники 
ЗНЗ  м. 
Маріуполя 

7 «Скарбниця гарного настрою». Психологічна вітальня 

Педагогічні 
працівники 

8 
«Загальні правила ефективного 
спілкування дорослого і дитини». 

Практичне заняття з 
елементами СПТ 

9 «Я школярик» 
Консультації з питання 
вікових психофізичних 
особливостей шестирічок 

10 «Я п’ятикласник» 
Консультації з питання 
вікових психофізичних 
особливостей учнів 

ІІ. Зв’язки з громадськістю/Взаємодія з іншими установами і організаціями. 
Продовжити співпрацю з організаціями міста: 
№ 
з/п 

Назва установи Форма роботи 
Категорія 
учасників 

1 

ЦСССДМ з метою психологічного, 
юридичного, медичного та інформаційного 
консультування всіх учасників навчально-
освітнього процесу; 

Лекції, бесіди, 
інформування, 
консультації 

Всі учасники 
освітнього 
процесу 

2 Міський центр зайнятості 

3 
з представниками Донецького юридичного 
інституту (студенти, викладачі) 

3 Кримінальна поліція 

4 

з представниками Сектору ювенальної 
превенції превентивної діяльності 
Центрального відділення поліції ГУНП у 
Донецької області. 

5 
Юстиція Філія державної пробації «Центр 
пробації в Д/о» 

6 
Об’єднаний центр цівільно - військового 
співробітництва Збройних сил України 

Продовжити співпрацю з громадськими організаціями: 

7 
Громадська організація «Ла Страда-Україна» 
Впровадження відновних практик, медіації в 
освітнє середовище. 

Інформування, бесіди, 
Тематичні Кола, 
тренінги 

Всі учасники 
освітнього 
процесу 
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8 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
Впровадження корекційно-розвиткової 
програми формування стійкості до стресу у 
дітей дошкільного віку та школярів 
«Безпечний  простір». 

Інформування, 
консультації, тренінги 

Здобувачі 
освіти 2-х, 4-х, 
5-х класів 

ІІІ. Вивчення психологічного клімату колективу, рівня вихованості учнів, 
міжособистісних відносин у колективі та соціометричного статусу школярів. 

Вихователями школи - інтернату спільно з психологом було проведено 
дослідження рівня вихованості учнів, їх ставлення до свого класу та 
внутрішньогрупових процесів з метою моніторингу. 

У дослідженні взяли участьучні та їх батьки, у кількості 438 чоловік. 
Результати показали, що основна група вибірки мають достатній рівень 

вихованості-58,4%. Ясно простежується група з високим рівнем вихованості-
22,4%, з середнім рівнем-19,2% школярів. 

Високий рівень вихованості-в учнів 3-х (А, Б, В), 4-Б, 4-В класів. У класах 
переважає позитивний емоційний фон настрою. Члени колективу проводять 
значну частину часу разом, беруть участь у спільній діяльності. Успіхи і невдачі 
товаришів в однаковій мірі викликають співпереживання, співчуття окремих 
членів колективу або залишають байдужими. У відносинах між групами, в 
колективах існує взаєморозуміння, потяг один до одного. У дітей простежується 
доброзичливе ставлення до оточення, відповідальне ставлення до навчання та 
роботи, позитивне та активне ставлення до норм поведінки. 

Учні 1-х (А, Б, В), 2-х (А, Б, В), 4-А, 5-А, 5-Б, 6-Б, 7- Б, класів мають 
достатній рівень розвитку вихованості. Ставлення до норм поведінки в цих 
школярів є позитивним, але не надто стійким. У різних ситуаціях можливі 
компроміси. Періодично учні класу створюють конфліктні ситуації в спілкуванні 
з однолітками. 

Середнім є рівень вихованості учнів 6-А, 7 -А, 8-А, 9-А класів. У класах в 
більшості випадків переважає стабільний діловий тон настрою. Учні беруть 
участь у спільній діяльності. Успіхи і невдачі товаришів в однаковій мірі 
викликають співпереживання, співчуття окремих членів колективу або 
залишають байдужими, навіть викликають заздрість і зловтіху. У 
міжособистісних відносинах в однаковій мірі проявляється: потяг один до 
одного, взаєморозуміння; байдужість, конфліктність, агресивність, ворожнеча. У 
школярів простежується: конфліктність у спілкуванні з оточенням, низький 
рівень відповідальності (особливо в навчальній діяльності), порушення норм і 
правил поведінки, низька культура слова. 

Загалом у класах переважає стабільний емоційний фон настрою. 
Стабілізувалися взаємовідносини у класних колективах, покращилась поведінка 
учнів, що виявляється у якості міжособистісного спілкування, у спільній 
діяльності учнів. 

Більшість учнів мають високий та середній статус в класі. 
В цілому в школі-інтернаті переважає здорова, оптимістична атмосфера. 
Емоційний компонент соціально-психологічного клімату-позитивний. 

Поведінковий компонент соціально-психологічного клімату-задовільний. 
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Когнітивний компонент соціально-психологічного клімату-позитивний. 
Соціально-психологічний клімат в колективах учнів школи-інтернату 
характеризується як позитивний, суперечливий. 

Результати моніторингу свідчать про значну динаміку рівня вихованості 
учнів школи-інтернату протягом 2019/2020 н. р. й дають підставу стверджувати, 
що система виховної роботи, яка склалась у Маріупольській загальноосвітній 
санаторній школі-інтернаті I-II ступенів № 11 Донецької обласної ради 
відбувається ефективно та має позитивний результат. В поточному навчальному 
році учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку, обліку ВКМСН-немає. 

Учні школи-інтернату залучені до занять у спортивних секціях, шкільних та 
позашкільних гуртках за інтересами. У закладі налагоджена конструктивна 
партнерська взаємодія з батьками учнів та співробітництво з громадськими 
організаціями та міжвідомчими структурами з питань виховної та превентивної 
роботи. 

IV. Висновки. 
У Маріупольській ЗСШІ соціально-психологічним супроводом охоплені 

всі здобувачі освіти в рівній мірі, однак з вихованцями, що потребують 
особливої психолого-педагогічної уваги з метою адекватної корекційної та 
розвиткової роботи проводиться поглиблене дослідження індивідуально-
психологічних особливостей. 

Під час індивідуальних корекційно-розвиткових занять з учнями та їх 
сім’ями використовуються різні методи та методики роботи: ігрова 
психокорекція труднощів спілкування з метою усунення спотворень емоційного 
реагування і стереотипів поведінки, реконструкція повноцінних контактів 
дитини з однолітками. Проведення сеансів релаксації, Арт-терапії, 
психогімнастики, пісочної і казкотерапії з метою зняття емоційної напруги. 
Аутотренінг з метою оволодіння навичками саморегуляції. 

Проводяться корекційно-розвиткові заняття з метою розвитку емоційної 
сфери дитини, прояву рис особистості, формування індивідуального образу 
«Я», основ комунікативної культури; сприяння закріпленню загальнолюдських 
цінностей, формуванню навичок соціально-рольової поведінки і саморегуляції, 
оволодіння вміннями вирішувати і запобігати конфліктам. 

В школі-інтернаті активно впроваджуються відновні практики. Для 
вирішення конфліктних ситуацій педпрацівники і учні використовують 
проблемні Кола і медіацію. 

Багато часу приділяється просвітницькій роботі з превентивного та 
морально-статевого виховання серед учнів, яка сприяє профілактиці 
деструктивної поведінки та дає можливість навчити підлітків формувати свій 
ресурсний стан; навичок ефективного безконфліктного спілкування. 

Найбільш ефективними методами профілактики є інтерактивні форми 
роботи з респондентами, тому перевага надається саме їм. 

При проведенні занять використовуються такі методи, методики та 
техніки: аутогенне тренування, психологічна гімнастика, психосоматична 
саморегуляція, пісочна терапія, АРТ-терапія, музикотерапія, настільні ігри, 
«Мозковий штурм», обговорення в групі, робота в малих групах, робота в 
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парах, «Стоп-кадр», «Займи позицію», «Коло ідей», рухливі ігри, інтерактивні 
вправи, «Кейс-стаді» та інші. 

З метою просвіти учасників освітнього процесу використовується 
роздатковий матеріал (пам'ятки, буклети) та стенди рухомої інформації для 
підготовки до участі в обговореннях і диспутах, що в результаті призводить до 
моніторингу обізнаності учасників з освітлених тем.  

У 2019/2020 навчальному році продовжено співпрацю з ГО «Ла Страда-
Україна» та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). 

В школі-інтернаті впроваджуються відновні практики. 
Команда ШСП «КДВ» Маріупольської ЗСШІ № 11 облради долучилась до 

проєкту «Діяльність служб порозуміння закладів освіти в умовах дистанційного 
навчання в період COVID-19», який реалізується ГО «Ла Страда-Україна» за 
підтримки UNICEF Ukraine в партнерстві з Міністерством освіти і науки 
України. В рамках проєкту відбувся онлайн тренінг для медіаторів та медіаторок 
ШСП, було проведено сім інформаційно-профілактичних заходів для всіх 
учасників освітнього простору. 

В умовах карантину шкільна служба порозуміння «КДВ» пропонує свої 
послуги у новому форматі онлайн. 

У опонентів в ході медіації з'являється можливість зрозуміти іншу сторону, 
помиритися, проявити каяття, принести вибачення і почути слова вибачення, 
усвідомити причини свого вчинку і зрозуміти, що потрібно робити, щоб в 
подальшому не завдавати шкоди іншим людям; навчитися самоорганізації, стати 
більш відповідальними і культурними та переконувати інших словами, а не 
силою. 

Цього навчального року традиційно у вересні було проведено тематичний 
тиждень присвячений Міжнародному дню миру, миробудуванню, профілактиці і 
вирішенню конфлікту з використанням відновних практик та медіації. 

Розбудова миру, миробудування, профілактика різноманітних конфліктів 
починається в свідомості людини, кожної конкретної особистості і 
перетворюється на суспільну тенденцію тільки тоді, коли ці ідеї набувають 
масовості, стають громадським рухом практикою суспільної поведінки, 
громадською думкою. Сьогодні в більшості випадків саме школа має стабільний 
вплив на життя молоді, працівники освіти розуміють, що для загального блага 
їхнім обов’язком є озброїти учнів знаннями й навичками, необхідними для 
виховування відповідальних та соціально-активних громадян. 

З 21.10.2019 по 25.10.2019 р. було проведено Тиждень натхнення та 
творчості (мистецтва та психології) «Симфонія краси». 

Психологом школи-інтернату було проведено декілька загальношкільних 
заходів: 

«Мудрі думки» динамічні інформаційні вислови про значення мистецтва та 
творчості в житті людини; «Скринька гарного настрою»; «Долонька позитиву». 

У паралелі 1-х класів проведено інтерактивну бесіду «Подорож до країни 
Теплого Пуху». Арт-терапевтичні хвилинки «Чарівні крапельки» охопили всіх 
бажаючих. Малюнки дітлахів дуже яскраві, самобутні. 
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Учнів 3-х-5-х класів відвідали заняття в Арт-майстерні з інтуїтивного 
малювання «Кольори веселки моєї душі». 

Учні 5-х-6-х класів приймали участь у психологічній інтерактивній грі 
«Подорож у дитсадвірск». Учні виконували цікаві, розвивальні завдання, 
актуалізували внутрішні ресурси особистості, творчий потенціал. 

Учні 7-х класів разом із вчителем мистецтва та психологом розглянути, 
яким чином музичні ритми впливають на психічний стан школярів та їх здоров'я; 
визначити період доби найбільшого інтелектуальної активності учнів 
(інтегрований урок музичного мистецтва  та психології «Музичні ритми та 
біоритми школярів»). 

Завершився Тиждень натхнення та творчості (мистецтва та психології) 
«Симфонія краси» загальношкільною акцією «Долонька позитиву», 
оголошенням та нагородженням переможців і учасників. 

Психолог впродовж року була присутня на загальношкільних заходах, 
проводилося спостереження за поведінкою учнів в урочний та позаурочний час, 
в групі при спілкуванні з товаришами, на заняттях в кухлях та спортивних 
секціях. Вивчення дитини в повсякденному житті дає можливість зробити 
висновки про розвиток його характеру, моральні та ділові якості, духовний світ і 
внутрішній настрій, реакцію на ту чи іншу проблемну ситуацію, змінах, які 
відбуваються з дитиною після профілактичних, корекційно-розвиткових занять. 

В умовах дистанційного навчання психолог школи допомагав учасникам 
освітнього процесу побачити можливості в кризі для реалізації себе і своєї 
адаптації, допомогти собі, знайти власний ресурс. 

Ресурсна підтримка всіх учасників освітнього процесу здійснюється у двох 
форматах: асинхронному та синхронному. 

В асинхронному форматі-консультування на веб-сайті школи-інтернату, 
через електронну пошту або соціальні мережі, зокрема Viber групи. Розміщення 
просвітницьких матеріалів на сайті школи-інтернату: «Як не перетворити дім на 
пастку для батьків та дітей-корисні поради», «Діти на карантині: як правильно 
пережити вимушені канікули вдома», «Чим зайняти себе під час карантину», «Як 
залишитись у гарному та ресурсному стані. Поради для здобувачів освіти, 
педагогів та батьків». 

Синхронний формат-онлайн спілкування у реальному часі за допомогою 
сервісу для проведення вебінарів Zoom та Skype, телефонному режимі. 
Щочетверга психолог запрошує педагогів до «Психологічної вітальні «Шлях до 
власного Я»», по вівторкам-«Батьківські Чомучки», адже батьки є найпершими і 
найголовнішими учителями для власних дітей; протягом тижня мотивація та 
підтримка дітей.  

Психолого-педагогічний супровід базується на створенні сприятливих 
умов для взаємодії учнів з соціальним середовищем з метою попередження 
виникнення або усунення вже існуючих дестабілізуючих факторів та 
формування стійкості до ситуацій дезадаптації. 

Психологічна служба враховує права дитини, її здібності, потреби та 
інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму. 
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Забезпечення соціально-психологічного супроводу здійснюється 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

Але, за підсумками 2019/2020 навчального року не все заплановане на 
початку року було виконано. Протягом навчального року виникали проблемні 
ситуацій, які заважали виконанню функціональних обов’язків: 

 довготривалий лікарняний практичного психолога; 
 переформування освітнього процесу онлайн через впровадження 

карантину. 
V. Перспектива діяльності на наступний навчальний рік: 
- здійснення психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього 

процесу в освітньому просторі навчального закладу; 
- налагодження здорової психологічної взаємодії між усіма учасниками 

освітнього простору; 
- забезпечення психологічної небезпеки, комфорту; 
- сприяння вияву творчості та допитливості, розвитку здібностей і 

розширенню можливостей для подальшої самореалізації здобувачів освіти. 
Бібліотека: 
Згідно з навчальними програмами вчителі одержали комплекти підручників.  
Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для 

позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, 
рефератів, доповідей, слайд-шоу. 

Традиційно бібліотека проводить екскурсії до «Читай-міста» для учнів 
початкової школи. Систематично бібліотека бере участь у проведенні 
тематичних тижнів (пошук матеріалів, допомога учням в оформлені тематичних 
сторінок, доповідей, рефератів). 

У читальному залі постійно проводяться бесіди: «З правил ПДД», 
«Відіоматеріали з ППБ», «Мова рідна,слово рідне»-національне патріотичне 
виховання», Структура різноманітних джерел інформації, «Збережімо 
підручники-найближчих товарищів», «Книга в житті людини», «Гігіена 
читання», «Улюблену книгу до бібліотеки», «Как важно быть полезным», 
«Новый рік у творах письменників», «Друг обізнаеться в біді? Чи згоден ти?»; 
книжкові виставки: «Мудрості світло»-до Дня вчителя, «Пан Дорожній Знак!», 
«Методична література»-на допомогу вчителям, «Словнику присвячуеться-види 
словників та довідкової літератури», «Історичними дорогами рідного краю», 
«Как важно быть полезным», «Шаг в бездну»-до Дня борьби зі СНІДом, «Святий 
Миколай», «Новий рік у творах письменників», «День Європи» тощо. 

Бібліотека брала участь у традиційних шкільних святах присвячених Дню 
визволення Маріуполя від німецько-фашистських загарбників, Дню вчителя, 
Осінні свята, Дню Сятого Миколая, предметних тижнях, День Європи та інше. 

Щоквартально робиться аналіз конкурсу-рейду «Живи, книго!». Результати 
доводяться до класних керівників вихователів та батьків. 

Ведеться робота по збереженню книжкового фонду бібліотеки. 
Працює «Книжкова лікарня» по дрібному ремонту літератури разом з 

учнями школи. 
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Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, 
тематичних папок, документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням 
застарілої літератури, оформленнім періодичних видань, одержанням і видачею 
підручників. Головні показники роботи бібліотеки: 

книжковий фонд становить 32247 примірників. 
З них: підручників-21177; художня література-11070 
Відвідувань-7062 
Книговидача: 
підручників-16534; 
художньої та науково-популярної літератури-4542. 
Надійшло до бібліотеки 1953 примірник, з них 0 художньої та 1558 

підручників. Не списано та не здано на макулатуру ні одного примірника. 
Фінансово-господарська діяльність Маріупольської ЗСШІ № 11 Донецької 

облради здійснюється згідно з законодавчими, нормативними, інструктивними 
документами, які її регламентують. В плані роботи школи заплановано заходи 
щодо фінансово-господарської діяльності, які мають конкретний характер, 
визначено терміни їх виконання. 

Фінансове забезпечення захищених статей здійснюється 100% із обласного 
бюджету згідно з кошторисом з дотриманням нормативів. 

Бухгалтерський облік здійснюється через бухгалтерію ЗСШІ № 11. 
Департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, 
виділяються бюджетні кошти на ремонт приміщень та поповнення матеріально – 
технічної бази школи-інтернату. Навчальний заклад працює з батьківським 
комітетом, в результаті чого постійно зміцнюється навчально-матеріальна база. 

Документи, що відображають фінансово-господарську діяльність, ведуться 
згідно з нормативною базою, оприбуткування та списання матеріальних 
цінностей здійснюється своєчасно. 

Облік відпрацьованого робочого часу педагогічними працівниками та 
обслуговуючим персоналом здійснюється згідно з нормативами і ведеться книга 
обліку замінених і пропущених уроків, відсутність працівника підтверджується 
документом; в класних журналах на предметних сторінках записом учителя 
фіксується факт заміни уроку. 

Робота вчителів в канікулярний час відмічається в журналі виходу на 
роботу. В журналі обліку та табелях обліку робочого часу ведеться запис 
фактично відпрацьованого часу обслуговуючого персоналу. 

З особами, відповідальними за збереження товарно-матеріальних цінностей, 
складено письмові договори матеріальної відповідальності, наказом призначено 
відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей за місцем їх 
знаходження. 

У випадку зміни особи, яка відповідає за матеріальні цінності, проводиться 
інвентаризація, складається акт передачі і затверджується директором школи-
інтернату. 

Наказом по школі-інтернату призначено відповідального по школі-
інтернату за організацію та облік безкоштовного харчування, документація з 
обліку безкоштовного харчування ведеться згідно нормативів: Постанова 
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Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних 
та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591. Дані обліку у шкільній їдальні 
відповідають даним у звітах. Між даними у звітах про безкоштовне харчування 
учнів у шкільній їдальні та даними відвідування ними навчальних занять, 
зафіксованими у класних журналах, розбіжностей не мають. 

Фінансово-господарська документація в наявності та ведеться згідно 
нормативів. 

З останній період: 
1. Відремонтовано актову залу та обладнано обладнанням на суму 500000 

тис. грн. 
2. Відремонтовані ігрові спалень на суму 1500000 тис. грн. 
3. Проведено заміну опалення, стоків, водоводу на суму 1200000 тис. грн. 
4. Придбане обладнання для: 
4.1. Їдальні - 200000 тис. грн. 
4.2. Медичного центру – 200000 тис. грн. 
4.3. Пральні – 200000 тис. грн. 
5. Установлені системи «Ейнштейн» у кабінетах фізики та хімії на загальну 

суму 400000 тис грн. 
6. Придбано меблі у класи на 200000 тис. грн. 
7. Укладено феми на при дворовій території на суму 1500000 тис. грн. 
8. Придбані ноутбуки для кабінету інформатики на суму 130000 тис. грн. 
9. Придбано для кабінетів НУШ: 
9.1. Меблі – 352640 тис. грн. 
9.2. Дидактичні матеріали – 101553 тис. грн. 
9.3. Комплект мультимедійного обладнання – 215000 тис. грн. 
10. Встановлені камери відео спостереження – 230000 тис. грн. 

Додаток 

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 

Результати участі в олімпіадах та конкурсахз англійської мови 

Рівень 
Назва олімпіади, 

конкурсу, гри 
Клас 

Кількість 
учасників 

Призери 

Всеукраїнський 
Конкурс з англійської 

мови «ГРИНВІЧ» 
(11 грудня 2019 р.) 

3 38 16 
4 37 15 
5 38 27 
6 11 3 
7 21 4 
8 13 4 

Всеукраїнський 

Гра «PUZZLE» з 
англійськоїмови, 

літератури, культури 
(лютий, 2020) 

5 12 9 

Всеукраїнський 
Онлайн-олімпіада 

«Всеосвіта - Зима 2020» 
з англійської мови 

1 6 6 
2 9 9 

5 23 21 

8 3 3 
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Всеукраїнський 
Конкурс «Розумничка» з 

англійської мови 
(28 січня 2020р.) 

2 2 2 

Всеукраїнський 

ІV Всеукраїнська 
інтернет-олімпіада 

«НА УРОК» з англійської 
мови 

3 34 9 
4 22 19 
6 11 5 
8 4 4 

Всеукраїнський 

V Всеукраїнська 
інтернет-олімпіада 

«НА УРОК» з англійської 
мови 

2 8 8 
5 6 6 
6 9 4 
8 2 2 

Робота з обдарованимиучнями досягнення учнів Гусєва Анна Юріївна  
Результати участі в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу, гри Клас 
Кількість 
учасників 

Призери 

Всеукраїнський 
Конкурс з англійськоїмови 

«ГРИНВІЧ» 
(11 грудня 2019 р.) 

4-А 10 4 
4-Б 8 3 
5-А 10 10 
5-Б 10 8 

Всеукраїнський 
Гра«PUZZLE» з англійськоїмови, 

літератури, культури (лютий, 2020) 
5-А 5 4 

5-Б 7 5 

Всеукраїнський 
Онлайн-олімпіада 

«Всеосвіта - Зима 2020» 
з англійської мови 

1-А 3 3 
1-В 3 3 
2-А 3 3 
2-Б 5 5 
2-В 1 1 
5-А 13 12 
5-Б 10 9 

Всеукраїнський 
Конкурс «Розумничка» з 

англійської мови (28 січня 2020р.) 
2-А 2 2 

Всеукраїнський 
ІV Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 
«НА УРОК» з англійської мови 

4-А 22 19 

Всеукраїнський 
V Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 
«НА УРОК» з англійської мови 

4-А 22 14 

Всеукраїнський 
V Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада 
«НА УРОК»з англійської мови 

2-А 3 3 
2-Б 5 5 
5-А 2 2 
5-Б 4 4 

Робота з обдарованими учнями досягнення учнів Білоконь Вікторія 
Сергіївна 

Результати участі в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 
Конкурс «Гринвіч» 

з англійськоїмови (Грудень, 2019) 
3-Б 6 2 
3-В 7 4 
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4-А 6 - 
4-Б 4 3 
4-В 6 3 
7-А 13 3 
7-Б 4 1 

8-А 9 4 

Робота з обдарованимиучнями досягненняучнів 3-А, 3-Б, 3-В та 6-Б класів 
Сорокіна Ольга Ігорівна  

Результатиучастів олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 
Освітній проект 

«На Урок» інтернет-олімпіада з 
англійської мови (Листопад, 2019) 

3-А 13 2 
3-Б 12 3 
3-В 9 4 
6-Б 11 5 

Всеукраїнський 
Конкурс з англійської мови 
«Гринвіч» (Грудень,2019) 

3-А 6 2 
3-Б 6 3 
3-В 5 1 
6-Б 3 2 

Всеукраїнський 
Освітній проект 

«На Урок» інтернет-олімпіада 
з англійської мови (Березень, 2020) 

6-Б 9 4 

Робота з обдарованими учнями досягненняучнів 5-А, 5-Б, 8-А класів 
Згара Ірина Сергіївна 
Результатиучасті в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 
Онлайн-олімпіада 

«ВсеосвітаОсінь 2019» 
з англійськоїмови (Вересень, 2019) 

8 8 3 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт 

«На Укрок» IV інтернет-олімпіада 
з ангійської мови (Лютий, 2020) 

8 10 4 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт 

«На Укрок» V інтернет-олімпіада 
з ангійської мови (Вересень, 2020) 

8 8 2 

Всеукраїнський 
Конкурс «Гринвіч» з англійської 

мови (Грудень, 2019) 
5 15 8 

Робота з обдарованими учнями досягнення учнів 1-А класу Олійниченко 
Олена Іванівна 

Результати участі в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Весна – 2020» 

з української мови 
(Березень, 2020) 

1-А 25 18 

Всеукраїнський Освітній проєкт 1-А 22 21 
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«На Укрок» інтернет-олімпіада 
з предметів 

початкової школи (Весна, 2020) 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт 

«На Укрок» інтернет-олімпіада 
з математики (Весна, 2020) 

1-А 23 23 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» інтернет-олімпіада 

з української мова 
та літератури (Весна, 2020) 

1-А 22 22 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт 

«На Укрок» інтернет-олімпіада 
«Я досліджую світ» (Весна, 2020) 

1-А 23 23 

Робота з обдарованими учнями досягнення учнів 1 – Б класу 
Кошубинська Ірина Валентинівна  
Результати участі в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Онлайн-конкурс на сайті 
«ВСЕОСВІТА» 

«Українське народознавство» 
(Березень, 2020) 

1 - Б 14 14 

Всеукраїнський 
Онлайн-олімпіада 

«Всеосвіта Весна – 2020» 
з української мови (Березень, 2020) 

1 - Б 13 7 

Робота з обдарованими учнями досягнення учнів 2 – А класу 
Дейнека Катерина Григорівна 
Результати участів олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Міжнародний 
Природознавчий конкурс 
«Колосок-осінній, 2019» 

2 -А 20 20 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт «На Укрок» 

інтернет-олімпіада з предметів 
початкової школи (Березень, 2020) 

2-А 25 19 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт «На Укрок» 

інтернет-олімпіада з математики 
(Березень, 2020) 

2-А 25 19 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт «На Укрок» 

інтернет-олімпіада з українськоїмова
та літератури (Березень, 2020) 

2-А 25 19 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт «На Укрок» 

інтернет-олімпіада з «Я 
досліджую світ» (Березень, 2020) 

2-А 25 24 

Всеукраїнський 
Українознавча гра 
«Соняшник, 2020» 

2-А 15 
 

Всеукраїнський 
Інститут Розвитку Шкільної 

Освіти. Конкурс «Розумничка» 
2-А 25 15 

Міжнародний 
Природознавчий конкурс 

«Колосок-весняний, 2020» 
2-А 27 
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Робота з обдарованими учнями досягнення учнів 2-Б класу 
Бескровна Людмила Іванівна  
Результати участі в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 
V Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «На Урок» з предметів 
початкової школи. 

2-Б 30 28 

Робота з обдарованимиучнями досягнення учнів 5-А, 5 -Б, 6-Б, 8-А, 9-А 
класів Довгаль Таїсія Борисівна. 

Результати участі в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Осінь 2019» 

з української мови  
(Вересень, 2019) 

6-Б 
8-А 

15 
5 

6 
2 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з українськоїмови 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

6-Б 
8-А 
5-А 
5-Б 

18 
4 
17 
8 

7 
3 
5 
3 

Всеукраїнський 

Онлайн-конкурс на сайті 
«ВСЕОСВІТА» 

«Українське народознавство» 
(Січень, 2020) 

6-Б 18 12 

Всеукраїнський 

Освітнійпроєкт 
«На Урок» інтернет-олімпіада 

з української мови та літератури 
(Березень, 2020) 

6-Б 
8-А 

8 
5 

4 
3 

Всеукраїнський 

Освітнійпроєкт 
«На Урок» 

онлайн-конкурс 
до Дня української писемності та 

мови «Слово до слова» 
(Березень, 2020) 

5-А 10 6 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Весна – 2020» 

з української мови 
(Березень, 2020) 

9-А 4 2 

Робота з обдарованимиучнями досягненняучнів 3-А класу Сергіна Світлана 
Володимирівна 

Результатиучасті в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Осінь 2019» 

з української мови 
(Вересень, 2019) 

3 21 4 

Міжнародний 
Природознавчий конкурс 
«Колосок-осінній, 2019» 

3 19 10 
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Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з української мови 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

3 25 23 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з я у світі 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

3 7 4 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з природознавства 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

3 9 8 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з основ здоров'я 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

3 7 6 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з математики 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

3 16 15 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з літературного читання 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

3 8 5 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з інформатики 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

3 12 3 

Всеукраїнський 

Онлайн-конкурс на сайті 
«ВСЕОСВІТА» 

«Українське народознавство» 
(Січень, 2020) 

3 12 9 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Урок» 

інтернет-олімпіада з предметів 
початкової школи 
(Березень, 2020) 

3 9 9 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Урок» 

інтернет-олімпіада з математики 
(Березень, 2020) 

3 9 9 

Всеукраїнський 

Освітнійпроєкт 
«На Урок» 

інтернет-олімпіада з 
українськоїмова та літератури 

(Березень, 2020) 

3 8 8 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Урок» 

інтернет-олімпіада з інформатики 
(Березень, 2020) 

3 6 6 

Всеукраїнський Освітній проєкт 3 7 7 
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«На Урок» 
інтернет-олімпіада 

з основ здоров’я (Березень, 2020) 

Всеукраїнський 
Українознавча гра 
«Соняшник, 2020» 

3 15 
 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Урок» 

онлайн-конкурс 
«Безпечний Інтернет» 

(Березень, 2020) 

3 5 5 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Урок» 

онлайн-конкурс 
до Дня українськоїписемності та 

мови «Слово до слова» 
(Березень, 2020) 

3 15 15 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Весна – 2020» 

з українськоїмови 
(Березень, 2020) 

3 13 11 

Міжнародний 
Природознавчий конкурс 
«Колосок-весняний, 2020» 

3 19 
 

Всеукраїнський 
Конкурс «Ок, Google, З днем 

народження!» (осінь 2019) 
3 6 6 

Всеукраїнський 
Конкурс «Відбандури до 

цимбал» 
3 6 6 

Всеукраїнський 
Конкурс «Зимові традиції 

нашого народу». 
(зима 2019/2020). 

3 3 3 

Всеукраїнський 
Конкурс «Розумничка. 

Інтегрований тест». (зима 2020) 
3 16 16 

Всеукраїнський 
Конкурс «Олімпусик». 

Інтегрований тест. (весна 2020) 
3 15  

Робота з обдарованими учнями досягнення учнів 4 – А класу Вершиніна 
Ніна Василівна  

Результати участі в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Осінь 2019» 

з української мови 
(Вересень, 2019) 

4-А 19 11 

Всеукраїнський 

Інститут розвитку 
шкільної освіти (ІРШО) 
конкурс «ОЛІМПУС» 

з математики 
(Листопад, 2019) 

4-А 10 7 

Всеукраїнський 
Інститут розвитку 

шкільної освіти (ІРШО) 
конкурс «ОЛІМПУС» 

4-А 10 - 
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з української мови 
(Листопад, 2019) 

Міжнародний 
Природознавчий конкурс 
«Колосок-осінній, 2019» 

4-А 13 13 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з української мови 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

4-А 19 15 

Всеукраїнський 

Онлайн-конкурс на сайті 
«ВСЕОСВІТА» 

«Українське народознавство» 
(Січень, 2020) 

4-А 10 9 

Всеукраїнський 

Інститут розвитку 
шкільної освіти (ІРШО) 
конкурс «ОЛІМПУС» 

з математики 
(Січень, 2020) 

4-А 11 9 

Всеукраїнський 

Інститут розвитку 
шкільної освіти (ІРШО) 
конкурс «ОЛІМПУС» 

з української мови 
(Січень, 2020) 

4-А 11 5 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з предметів початкової школи 

(Березень, 2020) 

4-А 19 16 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада з математики 
(Березень, 2020) 

4-А 19 16 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з української мова та літератури 

(Березень, 2020) 

4-А 19 16 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з інформатики 

(Березень, 2020) 

4-А 19 11 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з основ здоров’я 
(Березень, 2020) 

4-А 19 16 

Всеукраїнський 
Українознавча гра 
«Соняшник, 2020» 

4-А 14 * 

Всеукраїнський 
Онлайн-олімпіада 

«Всеосвіта Весна – 2020» 
з української мови 

4-А 19 14 
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(Березень, 2020) 

Всеукраїнський 

Інститут розвитку 
шкільної освіти (ІРШО) 
конкурс «ОЛІМПУС» 

з математики 
(Березень, 2020) 

4-А 11 
 

Всеукраїнський 

Інститут розвитку 
шкільної освіти (ІРШО) 
конкурс «ОЛІМПУС» 

з української мови 
(Березень, 2020) 

4-А 11 
 

Міжнародний 
Природознавчий конкурс 

«Колосок-весняний, 2020» 
4-А 16 

 

Робота з обдарованими учнями досягнення учнів 4 – Б класу Клименко 
Неллі Петрівна 

Результати участів олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Онлайн-конкурс на сайті 
«ВСЕОСВІТА» 

«Українське народознавство» 
(21.01.2020) 

4 Б 15 14 

Робота з обдарованими дітьми досягнення учнів 4-В класу Тупіцина Євгенія 
Вікторівна 

Результати участі в олімпіадах, конкурсах за 2019/2020 н. р. 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Осінь 2019» 

з української мови 
(Вересень, 2019) 

4-В 16 6 

Всеукраїнський 

Інститут розвитку 
шкільної освіти 

(ІРШО) 
конкурс «ОЛІМПУС» 

з математики 
(Листопад, 2019) 

4-В 10 7 

Всеукраїнський 

Інститут розвитку 
шкільної освіти 

(ІРШО) 
конкурс «ОЛІМПУС» 

з української мови 
(Листопад, 2019) 

4-В 10 --- 

Міжнародний 
Природознавчий конкурс 
«Колосок-осінній, 2019» 

4-В 15 14 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з української мови 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

4-В 21 21 

Всеукраїнський Інститут розвитку 4-В 11 --- 
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шкільної освіти 
(ІРШО) 

конкурс «ОЛІМПУС» 
з математики 
(Січень, 2020) 

Всеукраїнський 

Інститут розвитку 
шкільної освіти 

(ІРШО) 
конкурс «ОЛІМПУС» 

з української мови 
(Січень, 2020) 

4-В 11 11 

Всеукраїнський 

Онлайн-конкурс на сайті 
«ВСЕОСВІТА» 

«Українське народознавство» 
(Січень, 2020) 

4-В 16 16 

Всеукраїнський 

Онлайн-конкурс на сайті 
«ВСЕОСВІТА» 

«Основи кібербезпеки» 
(Лютий, 2020) 

4-В 18 18 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з математики 
(Лютий, 2020) 

4-В 10 10 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з предметів початкової школи 

(Березень, 2020) 

4-В 18 18 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з математики 

(Березень, 2020) 

4-В 11 11 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з української мова та літератури 

(Березень, 2020) 

4-В 10 10 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з інформатики 

(Березень, 2020) 

4-В 10 10 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з основ здоров’я 
(Березень, 2020) 

4-В 12 12 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з трудового навчання 

4-В 10 10 
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для дівчаток 
(Березень, 2020) 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з трудового навчання 

для хлопчиків 
(Березень, 2020) 

4-В 10 10 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

онлайн-конкурс 
«Безпечний Інтернет» 

(Березень, 2020) 

4-В 10 10 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Урок» 

онлайн-конкурс 
до Дня української писемності 

та мови «Слово до слова» 
(Березень, 2020) 

4-В 18 18 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Весна – 2020» 

з української мови 
(Березень, 2020) 

4-В 21 21 

Робота з обдарованими учнями досягнення учнів 6-А класу Жукова Тетяна 
Василівна  

Результати участі в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Осінь 2019» 

з української мови 
(Вересень, 2019) 

6-А 16 16 

Міжнародний 
Природознавчий конкурс 
«Колосок-осінній, 2019» 

6-А 15 15 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з української мови 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

6-А 13 13 

Всеукраїнський 

Онлайн-конкурс на сайті 
«ВСЕОСВІТА» 

«Українське народознавство» 
(Січень, 2020) 

6-А 13 13 

Всеукраїнський 

Онлайн-конкурс на сайті 
«ВСЕОСВІТА» 

«Основи кібербезпеки» 
(Лютий, 2020) 

6-А 14 14 

Всеукраїнський 
Українознавча гра 
«Соняшник, 2020» 

6-А 15 15 

Всеукраїнський 
Онлайн-олімпіада 

«Всеосвіта Весна – 2020» 
з української мови 

6-А 13 13 
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(Березень, 2020) 

Міжнародний 
Природознавчий конкурс 

«Колосок-весняний, 2020» 
6-А 13 13 

Робота з обдарованими учнямиосягнення учнів 6-9 класів з математики 
Бурназова Людмила Михайлівн да  

Результати участі в олімпіаді 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Олімпіада 
«Олімпус» Зимова сесія 2020 

з математики 
(Січень, 2020) 

6-А,  
7-А, Б 
8-А, 
9-А 

12 
13 
5 
3 

2 
0 
0 
0 

Робота з обдарованимиучнями досягнення учнів 5-Б; 6-Б класів 
Садуло Влада Володимирівна  

Результати участів олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Освітнійпроєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з основ здоров’я , біології 

(листопад 2019 ,6-Б; 
лютий 2020,5-Б; 

березень 2020, 6-Б). 

5-Б 
основ 

 
3 

 
2 

6-Б 
основ 

 
16 

9 

6-Б 
основ 

19 11 

6-Б 
біол 

16 10 

Робота з обдарованими учнями досягнення учнів 4-х класів з основ здоров’я 
Марчук Олег Миколайович 

Результати участі в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з основ здоров’я 
(Березень, 2020) 

4-Б 19 16 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з основ здоров’я 
(Березень, 2020) 

4-В 14 14 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з основ здоров’я 
(Травень, 2020) 

4-В 19 10 

Робота з обдарованими учнями досягнення учнів 4-х класів з основ здоров’я 
Піянзіна Яна Володимирівна 

Результати участі в олімпіадах, конкурсах 
Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас Кількість Із них 
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учасників призерів 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з основ здоров’я 
(Березень, 2020) 

4-Б 19 16 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з основ здоров’я 
(Березень, 2020) 

4-В 14 14 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з основ здоров’я 
(травень, 2020) 

4-Б 19 12 

Робота з обдарованими учнями досягнення учнів 3-7 класів Качан Людмила 
Степанівна  

Результати участі в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» онлайн-конкурс 

«Від бандури до цимбал» 
(Жовтень, 2019) 

3-7 49 32 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт 

«На Укрок» 
онлайн-олімпіада з мистецтва 

4-А 19 12 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт 

«На Укрок» 
онлайн-олімпіада з мистецтва 

4-В 19 12 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт «На Укрок» 

онлайн-олімпіада з мистецтва 
3-А 19 12 

Робота з обдарованими учнями досягнення учнів 6 – Б  класу Сметана 
Любов Сергіївна  

Результати участі в олімпіадах, конкурсах 

Рівень Назва олімпіади, конкурсу Клас 
Кількість 
учасників 

Із них 
призерів 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Осінь 2019» 

з української мови 
(Вересень, 2019) 

6 - Б 12 7 

Міжнародний 
Природознавчий конкурс 
«Колосок-осінній, 2019» 

6 - Б 16 10 

Всеукраїнський 

Онлайн-олімпіада 
«Всеосвіта Зима 2019/2020» 

з української мови 
(Грудень, 2019 – Лютий, 2020) 

6 - Б 16 9 

Всеукраїнський 
Освітній проєкт 

«На Укрок» 
6 - Б 5 4 
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інтернет-олімпіада 
з інформатики 

«Ок, Google, з Днем народження» 
(Жовтень, 2019) 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з музики 

« Від бандури до цимбал» 
(Жовтень, 2019) 

6 - Б 6 5 

Всеукраїнський 

 
Освітній проєкт 

«На Укрок» Освітній проєкт 
«На Укрок» 

інтернет-олімпіада 
з біології 

(Листопад, 2019) 

6 - Б 10 9 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» Освітній проєкт 

«На Укрок» 
інтернет-олімпіада 

з математики 
(Листопад, 2019) 

6 - Б 11 3 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» Освітній проєкт 

«На Укрок» 
інтернет-олімпіада 

з географії 
(Листопад, 2019) 

6 - Б 11 3 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» Освітній проєкт 

«На Укрок» 
інтернет-олімпіада 

з основ здоров’я 
(Листопад, 2019) 

6 - Б 12 10 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» Освітній проєкт 

«На Укрок» 
інтернет-олімпіада 
з української мова 

та літератури 
(Листопад, 2019) 

6 - Б 10 1 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» Освітній проєкт 

«На Укрок» 
інтернет-олімпіада 

з биології 
(Березень, 2020) 

6 - Б 11 2 
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Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» Освітній проєкт 

«На Укрок» 
інтернет-олімпіада 

з географії 
(Березень, 2020) 

6 - Б 13 4 

Всеукраїнський 

Освітній проєкт 
«На Укрок» Освітній проєкт 

«На Укрок» 
інтернет-олімпіада 
з англійської мови 
(Березень, 2020) 

6 - Б 13 5 

 
 
 
Заступник директора з НВР      Віктор ДЕЙНЕКА  


