
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ 2017-2018 Н.Р. 

ДОВІДКА 

Протягом 2017-18н.р. проведено дослідження якості навчально-виховного 

процесу за напрямками:  

1. моніторингові дослідження освітньої системи у 2017-2018 н.р. показали 

що на кінець 2017-2018 н.р. у школі навчається 1258 учнів, що на 56  учнів більше у 

порівнянні з минулим навчальним роком. Якість знань за  2017-2018 н. р. становить 

52 %., що на 3% більше ніж у 2016-2017 н. р. Високий рівень навчальних досягнень 

мають 9 % учнів, що на 3% більше минулого року, достатній – 43% (збільшився на 1 

%), початковий – 6% (зменшився на 2%).  

В початковій школі навчається 575 учнів. Якість їхніх знань – 70%, що на 2% 

менше минулого року. На високому рівні закінчили навчальний рік  14% учнів (у 

2016-2017 н. р. – 9%), на достатньому – 56%, що на 7% менше у порівнянні з 

минулим роком, на початковому – 0%.  

В базовій школі навчається 587 учнів, якість знань – 41%, що на 9% більше у 

порівнянні з 2016-2017 н.р. На високому рівні навчається 6% учнів, що на 4%  

більше минулого року,  на достатньому – 35%, на початковому – 10%, що на 2% 

менше ніж у минулому році. 

Претендентами на свідоцтво з відзнакою є такі учні 9-х класів: Сич Валерія, 

Швець Віталій.. 

Учнів старшої школи – 96, якість знань – 42% (збільшилась на 12%), на 

високому рівні навчаються 5% (збільшилась на 2%), на достатньому – 36%, на 

початковому – 15% (зменшилася  на 2%).  

Претендентами на золоті медалі були Нікітіна Анастасія, Дробот Анна, 

Ячменнікова Анастасія. Підтвердили золоту медаль Нікітіна Анастасія, Дробот 

Анна. 

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що 

в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на 

високому рівні можуть навчатися ще 8% учнів, які мають рівень досягнень 9 балів 

тільки з одного або двох предметів, на достатньому рівні – 12% учнів, на 

середньому – 5% учнів.   

Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно 

зазначити ряд суттєвих недоліків, виявлених моніторинговими спостереженнями: 

 зниження якості знань у  6вг,  7бвг, 8б, 9а класах (в порівнянні з минулим 

роком);  

 стабільним є кількість учнів, які мають оцінки початкового рівня – 7в, 7г, 8в, 

8г, 9в, 9г, 11б класи.                



Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем 

щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, відсутня система роботи зі 

слабовстигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, 

недостатній зв'язок учителів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі-

вень успішності дітей через щоденники. 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. 

Протягом 2017-2018 н.р.проведено дослідження навчально-виховного процесу за 

напрямками: рівень навчальних досягнень учнів, стан викладання базових 

дисциплін (українська мова та література (9-11 класи), трудове навчання,  

образотворче мистецтво, музика,),моніторинг знань учнів з української мови, 

російської мови, іноземних мов (за підсумками семестрових контрольних робіт), 

участь учнів в олімпіадах, конкурсах та у пошуково-дослідницькій роботі. 

Якість знань учнів у порівнянні з 2016-17 н.р. підвищилась на 4% – 52%. 

Кількість учнів, які встигають на початковому рівні зменшилась, у порівнянні з 

минулим навчальним роком на 13. 

2. Рівень навчальних досягнень учнів, стан викладання базових дисциплін 

суспільно-гуманітарного профілю:   

 Якість знань учнів з української мови на кінець 2017-2018 н.р. у порівнянні з 

минулим навчальним роком: у 6-х класах  знизився на 11% (75%, було 86%), у 7-х 

класах  знизився на 2%, (71%, було 73%), у 8-х класах знизився на 9% (68%, було 

77%), у 9-х підвищився на 5% (60%, було 55%),  в 11 класах   знизився на 4% ( 81%, 

було 85);  

з української літератури  у 6-х класах знизився на 12% (78%, було 90%), у 7-х 

класах знизився на 9% (73%, було 82%), у 8-х класах підвищився на 4% (74%, було 

70%), у 9-х класах підвищився на 10% (79%, було 69%), в 11-х класах збільшився на 

4% (85%, було 81%); 

з англійської мови: у 6-х класах якість знань учнів збільшився на 3% (72%, 

було 69%), у 7-х класах відсоток якості знань учнів знизився на 2% (60%, було 62%), 

у 8-х класах відсоток якості знань учнів залишився без змін (66%, було 66%), у 9-х 

класах відсоток якості знань учнів збільшився на 7% (64%, було 57%), в 11-х класах 

відсоток якості знань учнів збільшився на 9% (60%, було 51%);  

з німецької мови: у 8-х класах   якість знань учнів збільшився на 2% (81%, 

було 79%), у 9-х класах відсоток якості знань учнів зменшився  на 8% (75%, було 

83%), в 11-х класах відсоток якості знань учнів зменшився на 4% (96%, було 100%);  

 з всесвітньої історії  : у 7-х класах  якість знань учнів зменшився на 9% (71%, 

було 80%),: у 8-х класах відсоток якості знань учнів збільшився на 13% (69%, було 



56%),: у 9-х класах відсоток якості знань учнів збільшився на 20% (80%, було 60%),: 

в 11-х класах відсоток якості знань учнів збільшився на 2% (72%, було 70%); 

з історії України: у 8-х класах   якість знань учнів зменшився на 3% (59%, було 

62%),: у 9-х класах відсоток якості знань учнів збільшився на 4% (71%, було 67%),: 

в 11-х класах відсоток якості знань учнів збільшився на 10% (78%, було 68%); 

з зарубіжної літератури: у 6-х класах  якість знань учнів знизився на 3% (89%, 

було 92%), у 7-х класах відсоток якості знань учнів знизився на 2% (78%, було 80%), 

у 8-х класах відсоток якості знань учнів знизився на 6% (75%, було 81%), у 9-х 

класах відсоток якості знань учнів збільшився на 2% (74%, було 72%), в 11-х класах 

відсоток якості знань учнів збільшився  на 7% (88%, було 81%).  

Кількість призових місць у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з 

основних базових дисциплін у поточному році зменшилося на 3 (14 призових місць). 

Найбільше призових місць здобули кафедри біології, англійської мови, 

образотворчого мистецтва. Одна учениця  стала призером ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнської  олімпіади з екології, що на 50% менше у порівнянні з минулим 

навчальним роком. 

Кількість учнів, які готували та захищали пошуково-дослідницькі роботи у 

поточному році збільшилась на 4 %. 

Результати моніторингових досліджень узагальнено аналітичними наказами, 

ознайомлено педагогічних працівників на засіданнях педрад, нарад при директорі, 

науково-методичній раді, засіданнях предметних методичних комісій. 

На підставі зібраних матеріалів, узагальнених наказами, аналітичними 

довідками розроблено: 

Рекомендації для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення 

ефективності функціонування і розвитку школи, удосконалення педагогічних 

засобів з метою внесення корекцій у викладання  предметів суспільно-гуманітарного 

профілю визначено ряд важливих напрямків діяльності задля підвищення 

ефективності викладання  предметів, а саме:   

-  вчителям-предметникам  рекомендовано посилити  роботу  з  учнями,  які  

виконали  контрольні  роботи  на  початковому  рівні,  закріпити  з  ними  

навчальний  матеріал  та  підготувати  до  ЗНО  та  державної  підсумкової  атестації; 

- здійснювати  заходи  щодо  стимулювання  вивчення  української  мови, 

сприяти  підвищенню  професійної  майстерності   педагогів, висвітленню  досвіду  

роботи  у  фахових  виданнях; 

- систематично працювати над виробленням у школярів умінь і навичок 

комунікативного спілкування, виправдано користуватися засобами мови в різних 

життєвих ситуаціях; 

- забезпечити  якісну  участь  учнів  у  міжнародних  та  загальнодержавних  

конкурсах, турнірах, олімпіадах; 



- викладання здійснювати на основі впровадження активних та інтерактивних 

освітніх технологій (тренінгів, ділових ігор, навчальних конференцій тощо), де учні 

вчаться самостійно здобувати інформацію та використовувати її на практиці. 

3. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів початкової школи показав, 

що в порівнянні з попередніми роками якість знань учнів:  

з української мови покращилися знання в учнів 4-Гкласу, класовод Власова 

Т.Ю., 4-Б класу, класовод Лобанова В.М., 4-Д класу, класовод Петруненко С.В..   

 
з математики  на одному рівні працюють учні 4-Д класу, класовод 

Петруненко С.В,  покращилися результати в учнів 4-А класу, класовод Бондаревська 

І.М., погіршилися результати в учнів 4-В класу, вчитель Смаглюк Н.В. та 4-Г класу, 

вчитель Власова Т.Ю.. 

 

 з техніки читання найкраще читають учні 2-А класу, Ващенко С.П., 2-Б 

класу, класовод Мізіна Л.О., 3-А класу, класовод Нецька Л.В.,  2- В класу, класовод 

Полішко Л.І.. Покращилися показники в учнів  4-Г класу, класовод  Власова Т.Ю., 

4-Б класу, вчитель Грущак Н.М..; 
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–   обчислювальні навички учнів в порівнянні з попереднім роком 

покращилися   в учнів: 3-А класу, класовод Нецька  Л.В., 4-В касу, класовод 

Смаглюк Н.В.. На одному рівні та висока якість у 2-В класу, класовод Полішко Л.І., 

3-В класу, класовод Поліщук І.М.; 

 
з автоматизованих навичок письма найкращі результати  в учнів 3-А класу, 

класовод Нецька Л.В.,  4-А класу, класовод Бондаревська І.М.. Низькі результати в 

учнів 1-Б класу. Значно погіршилися результати в учнів 2-Дкласу, класовод 

Рожченко Д.Ю. 
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Для підтримання та покращення освітнього рівня вихованців початкової школи 

напрямками діяльності задля підвищення ефективності викладання  предметів 

вважати: 

 оновлення змісту освіти та форм організації НВП через впровадження 

освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій; 

 створення вчителями власної системи неперервного і тривалого 

спостереження, оцінювання стану навчального процессу; 

 аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка високої 

мотивації навчання; 

 створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та 

самореалізації учнів та вчителів. 

4. Дослідження рівня навчальних досягнень учнів з предметів природничо-

математичного профілю (за підсумками семестрових контрольних робіт), експрес-

контрольних робіт з інформатики, стану розвитку культури логічного і 

алгоритмічного мислення на уроках математики в 5-11 класах, формування 

наукового світогляду й критичного мислення під час уроків природознавства 

показало:  

 з математики при незмінній успішності учнів в 5абвг класах, якість знань 

знизилась на 5%; в 6-х класах успішність і якість знань зросла на 12%, 5% 

відповідно, вчителі Довгай А.А., Бодрова В.В..;  

 зниження успішності з алгебри учнів 7г, 8в, 10, 11а (Ігр.), вчителі 

Безсмольна К.С.,  Радченко С.П., Довгай А.А.; зниження якості знань учнів 7абв, 8г, 
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9б, 10 класах, вчителі Радченко С.П, Владова Л.С.;  

 зниження успішності з геометрії учнів 7абг, 8в, 11а (ІІгр.) класах, вчителі 

Бодрова В.В., Безсмольна К.С., Радченко С.П.,  Ляш С.І.; якості знань – 7аб, 9б, 10, 

11а (ІІ гр.) класах, вчителі Бодрова В.В., Радченко С.П., Ляш С.І.; 

 зниження успішності з хімії учнів 7бвг, 8вг,9в класах; якості знань – 7бвг, 

8бвг, 9в класах, вчитель Савенко І.В.. 

З метою проведення оперативного контролю за виконанням навчальних планів і 

програм з інформатики були проведені експрес-контрольні роботи з інформатики   

у 11а та 9а класах., вчителі Полішко О.М. (І група), Каліберов А.В. (ІІ група). 

Аналіз рівня виконання державних вимог щодо змісту та рівня навчальних 

досягнень за наслідками контрольної робіт з інформатики в 11а класі показав, що 

учні ІІ групи при достатній теоретичній підготовці, мають досить низький рівень 

при вмінні практично працювати з комп’ютером в базах даних. 

Розбіжність оцінювання знань за даною темою та результатами контрольної 

роботи учнів ІІ групи на дуже високому рівні та не відповідає підсумковим оцінкам. 

Таким чином, можна зробити висновок, що учні ІІ групи матеріал з даної теми 

не засвоїли або не розглядали зовсім, практичними навичками не оволоділи. 

Формальний підхід до вивчення баз даних у подібному випадку неприпустимий. 

Вчителю Каліберову А.В. об'єктивно оцінювати знання і уміння учнів, 

дотримуватись  критеріїв  оцінювання. 

Учні 9а класу (вчитель Каліберов А.В.) не змогли виконати запропоновані 

завдання роботи тому, що вчитель не провів цикл уроків (загальна кількість уроків, 

що запланована календарним планом-10). Таким чином, вчитель не забезпечив 
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рівень навчальних досягнень учнів, зазначених у програмі з даної теми. Учні ІІ 

групи 9-а класу не вміють: складати алгоритми опрацювання табличних величин;  

складати, редагувати, налагоджувати та виконувати програми опрацювання 

табличних величин у навчальному середовищі програмування; аналізувати 

результати виконання програм опрацювання табличних величин; алгоритму пошуку 

значень у таблиці в навчальному середовищі програмування; за допомогою 

графічних примітивів відображати табличні величини, що є порушенням виконання 

навчального плану та програми. 

Вивчення роботи вчителя природознавства Білої Н.В. щодо створення умови 

які здатні спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення показало творче 

співробітництво учня і вчителя, яке засноване на розвитку аналітичного й творчого 

підходів до будь-якого матеріалу; вільне висловлення ідей, думок; обмін думками, 

спілкування; впевненість учнів завдяки створеному учителем середовищу; ситуація 

успіху, задоволення від здобутих знань. 

Основним документом діяльності вчителя повинно стати Новий Державний 

стандарт, 7 ключових компетенцій Концепції Нової Української школи.  

З метою внесення корекцій у викладання предметів природничо-математичного 

профілю напрямками діяльності задля підвищення ефективності викладання  

предметів вважати використання продуктивних освітніх технологій навчання, що 

дозволять пожвавити, оптимізувати й урізноманітнити форми та методи 

профільного та поглибленого викладання предметів, активізувати пізнавальну 

діяльність школярів, розвинути їхнє мислення та зацікавленість.  

5. Аналіз результатів ЗНО-ДПА в порівнянні з річним оцінюванням знань 

учнів з основних предметів учнів 11-их класів на ЗНО показав:  

 з української мови (58 учнів, вчитель Стріжак Л.М.) зростання успішності на 

1,7% (98,3%), зниження якості знань (на 17%), знизили показники досягнень – 31 

учень, з них на рівень – 15; підвищили 7 учнів, з них на рівень 1. Знання 

початкового рівня підтвердив Тютерев Тимур; 

  з математики (31 учень, вчителі Ляш С.І., Довгай А.А.) успішність і якість 

знань знизились на 10% і 13% відповідно   (87%, 55%). Підвищили показники 6 

учнів, з них на рівень – 3; знизили 17 учнів, з них на рівень – 9. Знання початкового 

рівня показали: Губарев Д., Лісніченко Д., Ряба О., Тютерев Т. Претендентка на 

медаль Ячменнікова А. отримала 7 балів;      

 з історії України (34 учні, вчитель Іллічова Н.Б.) при незмінній успішності 

94%, якість знань знизилась на  15%. Підвищили бали 6 учнів, з них на рівень – 2, 

знизили бали 18 учнів, з них 13 на рівень. Знання початкового рівня показали Бойко 

М., Чорнобай В. знизив показники річної оцінки; 



 з англійської мови (14 учнів, вчителі Іванова С.А., Хмеленко Л.В.) 

підтверджені показники успішності (100%) і якості знань (93%), 3 учні підвищили 

бали, з них 1 на рівень, знизили 10 учнів, з них на рівень 4 учні. Претендентка на 

медаль Ячменнікова А. отримала 8 балів;     

 з німецької мови (3 учні, вчитель Брижко І.М.) на ЗНО Біла М. і Пархоменко 

В. отримали 3 бали при річному оцінюванні 9, 6 балів відповідно. Сіра А. – 7 балів, 

при річному оцінюванні 10; 

 з біології (14 учнів, вчитель Лоянова З.М.) при 100% успішності, якість знань 

знизилась на 7% і складає 36%. Підвищили бали 5 учнів, знизили бали 4 учні, 

Погрібна І. на рівень нижче; 

 з географії (15 учнів, вчитель Куліда О.П.) при 100% успішності, якість знань 

знизилась на 48% і складає 25%. Знизили бали 12 учнів, з них 7- на рівень нижче; 

 з фізики (5 учнів, вчителі Романюк В.Т., Данюшина Л.М.) при незмінній  

100% успішності, і 75% якості знань, 3 учні підвищи бали, з них на рівень 2, знизили 

2 учні, з них на рівень 1 учень. 

Результати ЗНО вказують на відсутність системи в опануванні учнями 

навчального матеріалу, недостатню, не серйозну  підготовчу роботу до іспитів 

випускників, а також завищення знань учнів вчителями школи.    

Аналіз результатів ДПА в 9-х класах в порівнянні з річними оцінками показав: 

зниження успішності з української мови та географії, вчителі Стріжак Л.М., 

Мирошник Ю.А.; зниження якості знань з української мови та історія,   вчителі 

Стріжак Л.М., Ніколаєва К.С. що говорить про недостатню підготовку учнів до 

іспитів і про завищення результатів досягнень учнів в навчально-виховному процесі 

протягом навчального року. 

Порівняльний аналіз успішності і якості навчальних досягнень учнів 9-х класів  

 

 



Шляхами удосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення 

достатнього та високого рівня знань учнів є створення електронної бази тестових 

завдань з навчальних предметів для учнів, залучивши ресурси:  систему тестування 

та підготовки до ЗНО»; широке використання навчального матеріалу інтегрованого 

характеру, використання завдань, що передбачають практичне застосування знань у 

нестандартних ситуаціях;  систему дистанційної підтримки навчального 

процесу; систему проведення  інтелектуальних змагань школярів (конкурсів, 

олімпіад), платформи дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних  

працівників. 

6. Відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним 

вихованням учнів, Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках 

фізичної культури, затверджених спільним наказом Міністерства охорони здоров’я 

України та МОіНУ від 20.07.2009 № 518/674, з метою вивчення фізичного стану 

здоров’я учнів навчального закладу, спрямованих на проведення профілактично-

роз’яснювальної роботи,  на залучення до фізкультурної діяльності, підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу, проаналізовано результати 

поглибленого медичного огляду учнів на початку 2017 – 2018 навчального року.    

Згідно обстежень 812 учнів (64,4%) не мають   виявлених захворювань. 

Хочеться зазначити, що в порівнянні із попереднім роком відсоток здорових учнів 

підвищився на 7,2% (у 2016 – 57,2%). Серед хвороб, які виявлені в учнів, 

найбільший відсоток мають зниження гостроти зору (106 учнів - 8,4%, що на 0,9% 

менше в порівнянні з минулим роком); порушення опорно-рухового апарату – 

плоскостопість 110 учні (8,7%, що на 3,6% більше в порівнянні з минулим роком); 

функції захворювання нервової системи 68 учнів (5,3%, що на 0,2% менше в 

порівнянні з минулим роком), захворювання органів травлення 66 учень (5,2%, що 

на 0,3% більше в порівнянні з минулим роком). 

Враховувати результати обстежень, схвалено продовжити роботу в напрямку 

профілактично-роз’яснювальної роботи з учнями щодо формування навичок 

здорового способу життя, сприяти залученню до проведення профілактичних 

заходів спеціалістів відповідних служб. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1045 

«Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України», враховуючи лист Дніпропетровського 

обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту від 

19.03.2018 №106, з метою  визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості 

учнів навчального закладу, створення належних умов для фізичного розвитку, 

покращення  здоров’я, забезпечення здатності до високопродуктивної праці, захисту 

суверенітету і територіальної цілісності України, а також сприяння у вихованні 

патріотизму та громадянської позиції в навчальному закладі було здійснено 



моніторинг щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнів основної 

медичної групи віком від 10 до 17 років (4 – 11 класи). 

У навчальному закладі навчається 820 учнів віком від 10 до 17 років. В 

тестуванні взяли участь 648 учнів 4-11 класів, які за результатами обстежень мають 

основну медичну групу. Із них 318 хлопців та 330 дівчат. Кожен із учасників здавав 

5 видів тестів (відповідно до вікової категорії) на визначення фізичної 

підготовленості. За результатами моніторингу на високий рівень фізичної 

підготовленості здали 202 учні (31%). Із них - 122 хлопці і 80 дівчат. Достатній 

рівень фізичної підготовленості показали 277 учнів (43%). Із них - 125 хлопців і 152 

дівчини. Середній рівень фізичної підготовленості показали 138 учнів (21%). Із них - 

56 хлопців і 82 дівчини. Низький рівень фізичної підготовленості мають 31 учень 

(5%). Із них - 15 юнаків і 16 дівчат. 

В порівнянні з минулим роком показники фізичної підготовленості учнів 

знижені по кожному рівню, але вони не є об’єктивними, оскільки в 2016-2017 році 

фізичний розвиток визначали лише в учнів 5 – 11 класів (не беручи до уваги учнів 4 

класів) і моніторинг здійснювали за результатами річного оцінювання знань учнів з 

фізичної культури, а не за результатами виконаних тестів. 

Дані результати будуть заслухані на засіданні предметно-методичної комісії 

вчителів спортивно-розвивального профілю. Результативність щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості учнів 4 - 11 класів основної медичної групи 

буде врахована вчителями фізичної культури під час календарного планування 

навчально-виховного процесу з фізичної культури на 2018 – 2019 навчальний рік з 

метою сприяння розвитку фізичної культури, підвищення рівня фізичної  

підготовленості учнів 4 – 11 класів навчального закладу. 

 7. Робота соціально-психологічної служби (соціального педагога і 

практичного психолога школи), забезпечує своєчасне і систематичне вивчення 

психічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, мотивів поведінки та 

діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих та інших 

індивідуальних особливостей, сприяє виконанню виховних і освітніх завдань школи. 

Проаналізовано зміни щодо кількості дітей пільгових та соціально - 

незахищених категорій, а саме зросла кількість дітей: з багатодітних родин; з дітей, 

батьки яких беруть/брали безпосередню участь в АТО; дітей з родин, які 

перебувають в складних життєвих обставинах. 

По деяким категоріям кількість дітей зменшилась: діти з інвалідністю; діти з 

малозабезпечених родин; діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 

Категорія 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Дітей – сиріт 1 1 2 

Дітей  позбавлених батьківського піклування 5 5 4 

Дітей з  інвалідністю 14 16 16 



Дітей з багатодітних родин 103 91 81 

Дітей з малозабезпечених  родин 4 6 10 

Дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 7 9 9 

Дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО 2 2 2 

Дітей, батьки яких беруть/брали безпосередню участь в  

АТО 

35 31 25 

Дітей з родин внутрішньо переміщених осіб  12 16 17 

Дітей з родин СЖО 4 2 2 

Соціальний педагог у школі протягом року проводив соціально-психологічні 

дослідження направленні на: 

 створення умов для ефективної адаптації дітей при вступі до школи, а також 

при переході до наступних ланок навчання; 

 формування позитивного психологічного клімату в дитячих та педагогічному 

колективах навчального закладу шляхом підвищення комунікативної 

компетентності та психологічної культури педагогів і учнів; 

 надання консультації вчителям та батькам з соціально-педагогічних аспектів 

навчання, виховання і розвитку дітей з врахуванням їх індивідуальних та вікових 

особливостей. 

З метою формування позитивного психологічного клімату в дитячих та 

педагогічному колективах та набуття навичок конструктивного виходу з 

конфліктних ситуацій в 2017-2018 році було проведено діагностичне дослідження 

вчителів за методикою А.С.Прутченкова «Визначення стилю поведінки особистості 

в конфліктній ситуації» за яким встановлено, що серед опитаних 44% обирають 

стиль співпраці, по 24% прихильників стилю уникання та пристосування для 

розвитку конфліктних ситуацій і 8 % обрали стиль суперництва. Якщо порівняти ці 

результати з результатами дитячої діагностики, яка проводилась в 2016-2017 н.р. 

серед учнів восьмих класів, як найбільш конфліктовразливих ( стиль співпраці 

обрали – 80% опитаних; 5% - стиль уникання; 1,2% - стиль суперництво; 14,5 % - 

стиль пристосування) слід зазначити, що при вчасному виявленні причин 

конфліктних ситуацій, їх можна владнати у 90% випадків. 

Проаналізувавши питання щодо звернень до соціального педагога з боку 

батьків, вчителів та учнів слід зазначити, що кількість звернень зросла: 

№ 

з/п 

Тематика звернень Кількість звернень  

2017-2018  2016-2017  

1.  З боку батьків: взаємовідносини між дітьми в класі, 

проблеми в спілкуванні з дітьми, підвищення мотивації 

до навчання, прояви насильства до дитини, питання 

профорієнтаційного самовизначення, дотримання прав 

69 54 



дітей пільгових категорій, дотримання техніки безпеки 

під час освітнього процесу. 

2.  З боку педагогів: підвищення мотивації до навчання, 

порушення правил шкільного розпорядку, створення 

конфліктних ситуацій, проблеми з відвідуванням 

навчальних занять, педагогічна просвіта батьків. 

67 36 

3.  З боку дітей: взаємостосунки в дитячому колективі, 

проблеми у спілкуванні з батьками, вчителями, 

однолітками, дотримання техніки безпеки під час 

освітнього процесу. 

172 122 

Досліджуючи питання щодо відвідування учнями навчальних занять, 

виявлено що найчастіше відсутніми в школі без поважних причин  протягом І 

семестру були: учні 8В класу Кісільов О., Миронова Д.; 

учні 8Г класу Жуков К., Грибков О.; 

учень 9А класу Бердо Ю.; 

учні 9Г класу: Головенько Т., Попов І.,Ковальов С., Валін Г.; 

учні 9В класу Самофалов Я., Книш М. Гейко П., Гейко С.; 

учень 5Г класу Наумов Є.; 

учні 11А класу Головенько В., Пархоменко В.; 

учень 11Б класу Тютерев Т., Самохін В. 

Батьки цих учнів неодноразово запрошувались на співбесіди до соціального 

педагога, на засідання адміністративної та профілактичної ради. З учнями та 

батьками були проведені роз’яснювальні бесіди, батьків попереджено про 

адміністративну відповідальність за ухилення від виховання та навчання дітей 

згідно ст.184 ч.1 КК України.  Слід зазначити, що завдяки постійному контролю за 

відвідуванням з боку класних керівників та батьків, вдалося повністю або частково 

повернути до навчання учнів 9Г класу - Попова І., Ковальова С., Валіна Г., 

Головенько Т.; учня 9А класу Бердо Ю, учня 8В класу Кісільова О., учнів 11-х 

класів Головенько В., Самохіна В., Пархоменко В. 

Проаналізувавши результати моніторингових досліджень, вважаємо доцільним 

спрямувати роботу соціально-психологічної служби на наступні завдання: 

1.Тримати на постійному контролі виявлення дітей пільгових та соціально-

незахищених категорій з метою дотримання їх прав, соціальній підтримці та 

розвитку здібностей. 

2.Продовжити корекційну та розвиваючу роботу з учнями, в тому числі й з 

тими, що потребують посиленої педагогічної уваги, з метою набуття дітьми навичок 

конструктивного спілкування, вміння протистояти небезпечним пропозиціям та 

впровадженню правил здорового способу життя. 

3.Тримати на контролі питання відвідування учнями навчальних занять 



залучаючи до цього класних керівників та батьків. Проводити корекційні заходи 

направлені на підвищення мотивації до навчання. 

4. Продовжити роз’яснювальну роботу серед підлітків із залученням фахівців 

ЦСССДМ, УССД, сектору ювенальної превенції з профілактики пропусків 

навчальних занять та дитячої бездоглядності. 

8. Моніторинг стану правопорушень та злочинності серед учнів школи. З 

метою комплексного підходу до вирішення питань щодо профілактики 

правопорушень та інших протиправних дій в учнівському середовищі в нашому 

навчальному закладі протягом 2017-2018 н.р. проводилася низка профілактичних та 

корекційних заходів. На початку  навчального року було укладено угоду про 

співпрацю з сектором молодіжної превенції та складено плани спільних заходів з 

управлінням патрульної поліції в місті Дніпрі, Дніпровським ВП ГУНП в 

Дніпропетровській області, управлінням – службою у справах дітей  Амур-

Нижньодніпровського району з питань профілактики адміністративних та 

кримінальних правопорушень дітей та учнівської молоді, запобіганню дитячій 

бездоглядності та вдосконалення форм і методів правового виховання. 

Ці плани вміщують в собі цілий ряд різноманітних заходів: взяття на облік 

учнів, схильних до правопорушень та постановка на облік учнів з функціонально-

неспроможних сімей; виявлення сімей, в яких має місце негативне поводження 

батьків, насильницькі дії по відношенню до дітей; корекційно-відновлювальна 

робота з учнями та батьками, зустрічі з працівниками правоохоронних органів.  

Класними керівниками та соціальним педагогом було обстежено матеріально-

побутові умови проживання учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги, 

складено відповідні акти та характеристики на сім'ї; з батьками дітей систематично 

проводилась роз'яснювальна робота. 

У І півріччі 2017-2018 н.р. на облік в секторі ювенальної превенції Амур-

Нижньодніпровського району було поставлено 1 учня школи – Тютєрєва Тимура 

(11Б) за скоєння ним адміністративного правопорушення.  У порівнянні з І 

півріччям 2016-2017 н.р. цей показник не змінився (1 учня школи Бозел’яна Руслана 

(9В), за самовільний ухід з дому було поставлено на облік (категорія-інші 

протиправні дії). 

У ІІ півріччі 2017-2018 н.р. було поставлено на облік в Новокадацькому районі  

учня 3-Б класу Лемешева Юрія за самовільний ухід з дому.  

 Кримінальні 

правопорушення 

Адміністративні 

правопорушення 

Інші протиправні дії (уход з 

дому) 

 І півріччя ІІ півріччя І півріччя ІІ півріччя І півріччя ІІ півріччя 

2017-2018 - - 1 - - 1 

2016-2017 - - - - 1 - 

2015-2016 - - 1 - - - 



На початку звітного періоду на внутришкільному обліку стояло 19 учнів, на 

кінець періоду (на 31.05.2018) – 19 учнів. Дівчат на обліку – 4.  У порівнянні з 

минулим роком цей показник зменшився. 

Рік 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Кількість учнів на 

ВШО 
19/19 12/22 11/17 5/16 

Через доступність у вільному продажу електронних цигарок й агресивній 

рекламі паління, зросла кількість зафіксованих випадків паління: 2017-2018 н.р.7 

учнів (з них 3 дівчат); 2016-2017 н.р.- 5 учнів ( з них 2 дівчат); 2015-2016 н.р. – 4 

учні (всі хлопці) 

Моніторинг причин постановки на внутришкільний облік: 

Рік Неуспішність Агресія Паління Вчинення протиправних дій 

2017-2018 - 13 2 4 

2016-2017 2 10 5 5 

2015-2016 1 5 4 7 

2014-2015 3 3 6 4 

Якщо порівнювати кількість учнів, що стоять на обліку ще, як схильні до 

тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин, то станом на 

31.05.2018 рік вона зменшилась - на обліку стоїть 6 учнів, серед яких 2 дівчат. В 

2016-2017 н.р. на обліку було 9 учнів, серед яких 4 дівчини. У 2015-2016 н.р. на 

обліку стояло 6 учнів, в.т.ч. 2 дівчини. 

 Не зважаючи на проведену профілактичну роботу шкільної Служби 

зміцнення здоров’я, медичного працівника школи в цьому навчальному році були 

виявлені поодинокі випадки паління, з цікавості. З дітьми та батьками проведено 

профілактичну роботу, надано консультації соціальним педагогом та фахівцями 

сектору ювенальної превенції.  

Викликає занепокоєння і зростання кількості протиправних дій, вчинених 

підлітками з використанням Інтернету чи під впливом негативного контенту. 

Розв’язанню цих проблем має сприяти забезпечення безпечного доступу дітей і 

молоді до мережі, навчання їх основам безпеки в Інтернеті. 

Було проведене опитування «Моє медіаполе» (64 учня 8-9 класів). Результати 

якого доведені до відома батьківської та педагогічної громадськості під час наради 

при директорі «Соціально-психологічний вплив засобів масової комунікації на 

рівень агресії підлітків» та батьківського всеобучу в грудні 2017 року «Як зробити 

безпечним оточення дітей».  

Виявилось, що всі  опитані учні мають величезну залежність від Інтернету, не 

завжди вміють розподіляти власну відповідальність за вчинки, які вони роблять в 

соцмережах. А саме, розміщення особистих фото зі зброєю, навіть, іграшковою; 



фото закривавлених рук, які стають прикладом для інших; образи та нецензурні 

підписи до фотографій знайомих чи невідомих однолітків; висловлювання 

агресивного характеру; образи  в віртуальному спілкуванні й замовчування цих 

ситуацій  в реальному житті; накопичення образ й бійки в реальному житті – все це 

лише мала частина причин серйозних конфліктів між учнями нашої школи, 

непорозуміння між  батьками та учнями, висування безпідставних образ до 

учасників освітнього процесу ( конфлікти Книш Н., Павлов В.; Барінова А., 

Олексієнко Д.; Андрійченко С., Збанко Д.; Літовченко В., Климова С. тощо). 

Зросла кількість випадків булінгу по відношенню до інших серед учнів 

початкової та середньої школи. Серед учнів середньої школи в березні 2018 року 

соціальним педагогом було проведено опитування, яке називалося «Моє життя в 

сім’ї та школі» і мало на меті з’ясувати чи стикаються діти з насильством, чи знають 

вони до кого треба звертатися по допомогу та виявити ступінь довірливих відносин 

дитини в родині у складних питаннях дисципліни. Виявилося, що 36% опитаних 

вважають що в школі існує проблема насильства та проявів жорстокості, а вдома 

такої проблеми немає (98% дали відповідь «Ні» і 2% вагалися з відповіддю). 43% 

опитаних підтвердили, що були свідками насильства та жорстокого поводження з 

друзями чи однолітками.  

 Наступне питання було дуже важким, тому що діти мали визнати, факти 

насильства, які вони могли зазнати протягом останнього року, перелічити  ці 

випадки і визначити з боку кого ці випадки були найчастіші. Були запропоновані 

три види насильства: фізичне, психологічне і нехтування потребами дитини і три 

групи взаємодії: батьки, вчителі та учні. Результати виявилися такими: серед 

прикладів фізичного насильства учні найчастіше обирали побиття, удари кулаком чи 

ногами, навмисне нанесення тілесних ушкоджень: з боку батьків їх зазнавали 2% 

опитаних, від інших учнів – 25 %. Серед прикладів психологічного (емоційного) 

насильства діти найчастіше визначали постійні покрики, несправедливі 

звинувачення, залякування, лайку, присвоєння призвіськ і, навіть, примус до дій, які 

людина не хоче виконувати:  з боку батьків їх зазнали– 15%,  від вчителів – 23% , 

від інших учнів – 30%. В питанні нехтування потребами дитини опитані діти 

виділяли: незадоволення потреб в одязі і відмова в підтримці: з боку батьків їх 

зазнали - 2% і з боку інших учнів – 6%. 

 З метою профілактики випадків булінгу та насильства в дитячому середовищі в 

квітні 2018 року для учнів початкової школи було проведено зустріч з фахівцями 

сектору ювенальної превенції. Для учнів 4Б, 6Б та 6Г класу фахівцями соціально-

психологічної служби школи було проведено низку корекційних занять на 

подолання причин непорозумінь між дітьми. В цій роботі важлива роль належить 

класному керівникові та його вмінню вчасно помітити й подолати або 



нейтралізувати причини негараздів. В 6Г класі ситуацію вдалося вирішити лише 

шляхом переводу дитини до іншого учнівського колективу. 

З метою надання батькам і педагогам допомоги з питань захисту дітей в закладі 

проводились загальношкільні й класні всеобучі, на які запрошувались фахівці 

соціальних служб. Так в січні  2018 р. було проведено нараду при директорі 

«Дотримання вимог чинного законодавства України стосовно захисту дітей від 

будь-яких форм фізичного або психічного насильства» на яку були запрошені 

фахівці ЦСССДМ АНД району. 

22 лютого 2018 р. проведено загальнобатьківський всеобуч  з морального 

виховання  «Як навчитись робити правильний вибір», під час якого батьків 

знайомили із новим законом України  «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 07.12.17 р. 

Аналіз даних моніторингу засвідчив, що основними причинами вчинення 

неповнолітніми протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до 

наслідування дорослих, потакання всім дитячим забаганкам з боку батьків, не 

завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися 

від опіки з боку батьків, віра в безкарність, виправдовування  дитячих порушень 

батьками, недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків, 

неправильна оцінка складних життєвих ситуацій. Це стало причиною протиправного 

вчинку, скоєного ученицею 8Б класу Баріновою Анастасією, яка 08.05.2018 зробила 

кілька хибних  викликів на всі служби порятунку, що призвело до створення 

небезпечної ситуації в районі. При цьому батьки всіляко намагалися виправдати дії 

дівчинки. 

9. Логопедична служба, надає допомогу учням із мовленнєвими вадами, 

сприяє соціалізації і зміцненню їх здоров’я (мовленнєвого та психічного). 

Кількість учнів молодшого шкільного віку, 

які потребують логопедичної корекції, 

зростає. Виявлені види мовленнєвих 

порушень: фонетичне недорозвинення 

мовлення, фонетико-фонетичне 

недорозвинення мовлення, нерізко виражене 

загальне недорозвинення мовлення, дисграфія 

і дислексія, дизартрія, заїкування. 

         Причинами мовних порушень є: 

порушення анатомічної будови мовного апарату, інфекційні захворювання, що 

впливають на мозок, вплив біологічних та соціальних факторів, невірне мовлення 

оточуючих людей, психогенні фактори в родині, педагогічна занедбаність, 

психологічні травми, несприятлива екологія. 

175 
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Кількість дітей з мовленнєвими 

вадами 
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Дисграфія, дислексія 

НВЗНМ 

  

Результативність корекційно-логопедичної роботи: активізація оптимального 

особистісного потенціалу учнів-логопатів та підвищення рівня їх мовної 

комунікації, позбавлення мовленнєвих вад, розвиток творчих здібностей в учнів з 

мовленнєвими вадами, адаптація дитини до навчання, підвищення рівня якості 

навчального процесу. 

Проблемами в роботі залишаються: недостатня наступність в роботі «дитсадок-

школа»; відмова батьків від лікування в медичних закладах; недостатня 

проінформованність батьків щодо наслідків впливу мовленнєвих порушень на 

розвиток дитини. 

Виходячи з вищесказаного, одним з найважливіших завдань логопедичної 

служби школи є просвітницька робота з батьками та співпраця фахівців дитсадка, 

медичного закладу і школи. 

10. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами забезпечували асистенти вчителя (Варяніченко О.В., Данильченко І.В., 

Педченко І.С., Захарій С.В.), які пройшли для цього відповідні курси в ДОІППО, 

практичний психолог Сєрова І.Г., логопед Григор’єва Л.П., вчитель-дефектолог 

Шєшеніна А.Г., соціальний педагог Біла Н.В., інструктор з фізичної культури. Всі 

спеціалісти працювали відповідно до розроблених планів та програм, результати 

роботи розглядались на шкільних консиліумах, враховувались недоліки та 

корегувалися плани. 

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами 

здійснювалося згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та 

обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. 

Діти з особливими потребами в школі отримують якісні знання в медіатеці. 

Вона створена за проектом Фонду Порошенка, який втілює програму «Інклюзивна 

освіта – рівень свідомості нації». А це – інтерактивний простір нового покоління для 

навчання й обміну думками. Тут можна почитати, посидіти в Інтернеті, відпочити, 

поспілкуватися з однолітками.  

Обстежено 

учнів 

початкових 

класів 

Виявлено 

учнів з вадами 

мовлення 

Зараховано на 
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11. Моніторинг з виховної роботи.  Діяльність педагогічного колективу була 

спрямована на виховання патріота, громадянина України.  

У початковій школі стали традиційними такі свята, як «Посвята в 

першокласники», спортивні змагання «Козацькі розваги», «Веселі старти»(4-А, Б), 

«Зимова казка» (1—4 кл.).  

Добре працювали вчителі початкових класів Ващенко С.П., Шило Н.П., Грущак 

Н.М., Петруненко С.В., Полішко Л.І. Це досвідчені вихователі, які приділяли велику 

увагу питанням культури поведінки, спілкування, зовнішнього вигляду та охорони 

життя учнів. Вони дбають про те, щоб класні приміщення були затишними, а 

мікроклімат у колективі — родинним.  

Багатим та різноманітним було життя учнів середніх класів. Вони взяли участь 

у Дні Знань (1 вересня). Учні 7-Б класу (кл.керівник Агалакова С.М.) підготували 

святкове привітання однокласникам та вчителям.  

Учні 5-х класів пройшли випробування на звання п'ятикласника і відзначили 

цю подію святом «Найкращий клас». Традиційно учні 1—11 класів беруть участь у 

акціях «Милосердя», «Лист солдату, «Діти-дітям», збирають продукти, одяг для 

воїнів АТО, канцтовари для дітей в дитячі будинки.  

Живий інтерес в учнів середніх класів викликають екскурсії, походи, 

відвідування театрів, музеїв. Цікаво провели спортивні змагання учні 7-х класів 

«Всім класом — на старт», 8-х класів «Веселі старти» . 

Багато зусиль доклали старшокласники, аби День учителя став справжнім 

святом. Учні 5—11 класів випустили стіннівки, підготували концерт.  

Учні 9-А класу (кл. керівник Ніколаєва К.С.) стали ініціаторами цікавої справи 

з безпеки дорожнього руху, вони провели рейд з виявлення порушників правил і 

випустили фотомонтаж «Вони порушують правила безпеки».  

Класні керівники докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян 

України, людей, спроможних увійти у нове життя, здатних не пливти за течією, а 

йти обраним шляхом.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці школи протягом року були 

задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи 

гуртків, клубів, спортивних секцій, музичних шкіл, факультативів. І хоча протягом 

року мали місце окремі порушення дисципліни серед учнів (куріння, бійка, 

вживання ненормативної лексики), але серйозних правових порушень, здійснених 

учнями школи, не виявлено. А рівень ефективності участі класів у виховних заходах 

був досить високий. 

На виконання Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України», відповідно до плану 

шкільного контролю за організацією виховної роботи протягом 2017-2018 н.р. 



педагогом-організатором було здійснено перевірку планів виховної роботи класних 

керівників 1-11 класів. 

Перевірка засвідчила, що класні керівники в цілому володіють методикою 

планування, складають психолого-педагогічні характеристики класів, чітко 

визначають цілі і завдання виховання. Планування роботи здійснюють за розділами, 

що передбачають аналіз виховної роботи, психолого-педагогічну характеристику 

класного колективу, основні виховні заходи, роботу з безпеки життєдіяльності та 

охорони праці, роботу з батьківською громадськістю, індивідуальну роботу з 

учнями, а також вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі. Всі 

класні керівники дотримуються структури планування виховної роботи з дітьми. 

Змістовно планують роботу класні керівники Ващенко С.П., Шило Н.П., Грущак 

Н.М., Агалакова С.М., Брижко І.М., Касьяненко Н.В., Біліченко С.П. Різноманітні та 

цікаві форми роботи практикують Новицька І.М., Петруненко С.В., Полішко Л.І., 

Саранчук Т.В., Довгай А.А., Тереб Л.В. Належну увагу приділяють роботі з 

батьками Фурсова А.М., Ніколаєва К.С., Бур’ян І.Г., Решта І.В. 

Учителі приділяють особливу увагу роботі зі збереження життя і здоров’я 

учнів, проводять інструктажі з питань охорони праці для учнів, правильно ведуть 

записи в відповідних журналах. 

Особливу увагу класні керівники звертають на індивідуальну роботу з учнями. 

Цікаві форми роботи з дітьми (тренінги, КВК, різні анкетування) обирають класні 

керівники Власова Т.Ю., Смаглюк Н.В., Бодрова В.В., Лоянова З.М.  

Однак потребують індивідуальних консультацій із питань планування роботи 

класні керівники Поліщук А.В., Владова Л.С., Безсмольний А.В., Радченко С.П.  

Крім того, особливу увагу слід звернути на вивчення стану та ефективності 

виховного процесу у класах. Класні керівники недостатньо уваги звертають на 

ефективність та результативність виховної роботи з учнями, зокрема, не можуть 

дати належного аналізу стану ефективності проведення заходів. 

        У ході формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави 

класні керівники 1-4 класів (Шило Н.П., Грущак Н.М., Ващенко С.П., Мізіна Л.О., 

Полішко Л.І., Нецька Л.В., Власова Т.Ю.) дбали про сформованість у школярів 

основних понять про народ, націю, суспільство, державу; класні керівники 5-8 

класів (Бодрова В.В., Фурсова А.М., Решта І.В., Бурян І.Г.) працювали над 

вихованням любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських 

законів, традицій та звичаїв, шанобливого ставлення до державної символіки, над 

сформованістю потреби в школярів у збереженні та примноженні духовного й 

матеріального багатства українського народу; класні керівники 9-11 класів (Владова 

Л.С., Біліченко С.П., Савенко І.В., Стріжак Л.М.) працювали над сформованістю 

активної громадянської позиції та відповідальності за долю України. 

12. Моніторингові дослідження з національно-патріотичного виховання. 



Дослідження було спрямоване на вивчення громадської думки серед 

старшокласників щодо їх ставлення до країни, державних і неофіційних символів 

України; рівня самоідентифікації і толерантності. Окремо вивчалося питання, чи 

пов’язують молоді люди свої життєві перспективи з Україною. Період юності є, 

мабуть, найбільш визначальним у психосоціальному розвитку людини. У віковий 

період 14–17 років окреслюються життєві плани. Саме тому дослідження серед 

даної вікової категорії великою мірою можна вважати прогностичним. Слід 

констатувати, що загалом учні налаштовані патріотично. Згідно з результатами 

опитування 95% респондентів самоідентифікувалися як українці. Пишаються 

своєю національною приналежністю 88%. Гордість за Україну як державу відчуває 

71,8% опитаних, вважають себе патріотами 68,5%. Так, 61% учнів відмічають, що 

їх рівень патріотизму зріс у зв’язку з подіями на Сході України. 29% констатують, 

що зріс частково. Досліджувалося ставлення учнів до мовного питання як маркера 

патріотичного налаштування особистості. Щодо вибору мови, то в житті та побуті 

українською і російською одночасно спілкуються 62 %, російській як мові 

спілкування надають перевагу 27%, виключно українською розмовляють 11 % 

опитаних. При цьому 90% учнів не вважають, що патріотом може бути тільки 

україномовний громадянин, що свідчить про значне перебільшення так званої 

«мовної проблеми», у всякому випадку серед опитаної вікової категорії. Найбільш 

позитивні емоції в респондентів викликають Державний Гімн України, Державний 

Прапор України та вишиванка, яку 88% назвали символом української душі. Так, 

58% учнів зазначили, що під час виконання національного гімну відчувають 

піднесення та єднання, 52% – гордість за Україну і лише піввідсотка відзначили, 

що не знають слів гімну України. До українського прапора 91% учнів ставиться 

позитивно і лише 8% – байдуже. Особливої уваги заслуговує розподіл відповідей 

на питання «На Вашу думку, як можна підвищити рівень патріотизму сучасної 

молоді?» Найбільшу надію учні покладають на відродження національних 

традицій і звичаїв у родині. Загалом роль сім’ї, родинних цінностей є стабільно 

високою і вагомою для української ментальності. Не є винятком і сучасні підлітки. 

Вивчалося питання щодо життєвих перспектив молоді – чи пов’язують вони своє 

майбутнє з Україною. Більшість учнів (31%) готові переїхати до іншої країни лише 

на певний час, 23% не погодилися б на переїзд взагалі, 24% готові емігрувати за 

умови забезпеченості житлом і роботою і лише 3,6% бажають покинути Україну за 

будь-яких умов. Уважають військову службу обов’язковою 44 % учнів, 34 % важко 

відповісти, проте 82% зауважили, що бути патріотом – це захищати Батьківщину зі 

зброєю в руках у разі зовнішньої військової агресії. При цьому 55% впевнені, що 

пішли б захищати країну в разі необхідності. 

Рекомендації 

1. Постійно здійснювати системний соціально-педагогічний супровід учнів. 



2. Активізувати позашкільну виховну роботу з метою підвищення національно-

патріотичного виховання. 

3. Доцільно застосовувати індивідуальний підхід при визначенні завдань та 

видів діяльності під час планування виховної роботи з учнями. 

13. Моніторингові дослідження. Діагностика соціальних вмінь та навичок 

учнів показала: 

більшість учнів основної школи (62-64 %) мають середній рівень соціальної 

адаптації, для 25-27 % – притаманний високий; соціальній адаптації випускників 

притаманний середній рівень розвитку який має тенденцію до підвищення;  

переважна більшість учнів має середній рівень прояву таких моральних 

якостей як відповідальність, чесність, доброта, справедливість (49-62 %), однак 

значна кількість учнів (22-45 %)  проявляють дані моральні якості на високому рівні, 

і лише 6-17 % учнів – на низькому. Це дає підстави припустити, що  рівень 

моральної культури учнів школи є достатньо високим для потенційно успішної 

соціальної адаптації; 

рівень розвитку ціннісних орієнтацій: більшість учнів 6-8-х класів мають 

показники достатнього рівня розвитку цінностей за критеріями: «інтелектуальна 

зрілість», «Я по відношенню до себе», «Я по відношенню до близького оточення», 

«Я по відношенню до праці», «Я по відношенню до природи», «Самопокладання 

відповідальності» , що говорить про внутрішню готовність учнів до життя у 

суспільстві, сформоване ставлення до оточуючого світу, розвинуте почуття 

самовідповідальності; 

достатньо високий рівень розвитку навичок стійкого стилю життя мають учні 

в класах, де викладається курс «Уроки для сталого розвитку». Учні інших класів 

мають переважно показники середнього рівня, однак наявна значна кількість учнів 

із показниками високого рівня розвитку навичок стійкого стилю життя, що 

підтверджується участю учнів в екологічних та природоохоронних проектах. 

Аналізуючи отримані результати анкетування батьків з питань розвитку у 

дітей соціальної відповідальності, громадянської культури, можна зробити наступні 

висновки: 

найбільш значимими цінностями для батьків у вихованні дітей є: «виростити 

фізично здоровими» та «допомогти здобути освіту та професію»;  серед функцій 

сім’ї найголовнішими батьки вважають: «становлення особистості дитини та її 

виховання», «народження та годування дітей»;  серед функцій школи 

найважливішими батьки вважають: «забезпечити умови для здобуття освіти», 

«виявити та розвинути творчі здібності дітей», «навчити спілкуватися», «навчити не 

боятися труднощів, бути цілеспрямованими»; 



батьки готові до створення умов соціалізації особистості дитини, прагнуть не 

тільки зрозуміти дитину, але й пізнати її, ставляться до неї з повагою, дотримуються 

гуманістичних принципів виховання, мають постійну толерантну позицію по 

відношенню до дитини, діють правильно та можуть сподіватися на те, що сімейний 

виховний простір сприяє становленню гармонійно досконалої особистості дитини. 

Педагогічний колектив навчального закладу  прагне створити умови для 

особистісного розвитку, самореалізації учня.    

Психодіагностичні дослідження рівня духовного розвитку учнів  передбачають 

вивчення певних складових цього досить багатогранного  явища, зокрема: 

когнітивної складової, емоційно-вольової складової, поведінкової складової та 

ціннісної складової. Оскільки формування гармонійної особистості передбачає 

розвиток усіх сфер дитини (фізичної, психічної, соціальної, духовної), робота за 

даним напрямом  не може бути обмежена тільки вивченням духовних цінностей 

особистості, а й її поведінкових, емоційно-вольових, пізнавальних потреб і реакцій. 

Тому за основу дослідження рівня духовності учнів було взято наступні методики:  

«Здійснення бажань» (автор Помиткін Е. О.) – вивчення ціннісної складової 

розвитку духовності;  «Анкету для вивчення морально-духовного розвитку», що 

була розроблена психологом школи, – вивчення когнітивної, емоційно-вольової, 

поведінкової складових; «Ціннісні пріоритети» (автор Киричук О. В. – ДПК 

«Універсал»). 

Первинний зріз було проведено у березні 2016 р, вторинний – у березні 2017 р. 

У дослідженні взяли участь учні 6-9 класів. Отримали наступні результати: 

підвищилась кількість дітей із високим рівнем духовного розвитку на 1-1,5 % , учнів 

із середнім рівнем – на 4 %, зменшилась кількість учнів із низьким рівнем духовного 

розвитку на 5 %.  

Вивчення ціннісної складової духовного розвитку учнів показало, що духовні 

цінності не завжди стоять на першому місці: найбільш важливим учні 8-9-х класів 

вважають «особисту безпеку» та «соціальну справедливість», що є цілком зрозуміло 

з огляду на обставини. Учні ж 6-7-х класів віддали перевагу цінності «сімейний 

добробут».  

Якщо ж розподілити цінності за критерієм «притаманність відокремленим 

рівням свідомості», то бачимо, що сімейні цінності мають найбільший відсотковий 

показник, порівняно з іншими. Однак, у порівнянні з першим зрізом, відсотковий 

показник високого рівня духовних цінностей підвищився на 4%, що свідчить про 

позитивну тенденцію у духовному розвитку учнів школи. 

За результатами тестування 47 вчителів на життєстійкість (це 

адаптація Леонтьевим Д.А. опитувальника Hardiness Survey, разробленого  

американським психологом Сальваторе Мадді), в яких розглядається три 

компоненти життєстійкості: залученість, контроль та прийняття ризику. Виразність 



життєстійкості в цілому і її компонентів перешкоджає виникненню внутрішньої 

напруги в стресових ситуаціях за рахунок стійкого опору, обранню чітких стратегій 

боротьби зі стресами і сприйняття їх як менш значущих. 

У 47% (22 опитаних) найбільший середній бал зайняв компонент «прийняття 

ризику». Прийняття ризику (challenge) - переконаність людини в тому, що все те, 

що з нею трапляється, сприяє її розвитку за рахунок знань і з досвіду, - неважливо, 

позитивного або негативного. Людина, яка  розглядає  життя як спосіб набуття 

досвіду, готова  діяти за відсутності надійних гарантій успіху, на свій страх і ризик, 

вважаючи, що прагнення до простого комфорту і безпеки збіднює життя 

особистості. В основі прийняття ризику лежить ідея розвитку через активне 

засвоєння знань з досвіду й активне їх використання  в майбутньому. 

30% (14 опитаних) – компонент «контроль» мав найбільший середній бал. 

Контроль (control) цє переконаність в тому, що боротьба дозволяє вплинути на 

результат того, що відбувається, нехай навіть цей вплив не є абсолютним і успіх не 

гарантовано. Протилежність цьому - відчуття власної безпорадності. Людина з 

сильно розвиненим компонентом контролю відчуває, що сам обирає власну 

діяльність, свій шлях. 

У  23% (11 опитаних) –  максимальний бал набрав компонент «залученість». 

Залученість (commitment) визначається як «переконаність в тому, що залученість в 

те, що відбувається дає максимальний шанс знайти щось достойне і цікаве для 

особистості». Людина з розвиненим компонентом залученості отримує задоволення 

від власної діяльності. На противагу цьому, відсутність подібної переконаності 

породжує відчуття відчуженості, відчуття себе «поза» життям. 

Слід зазначити, що у 55 % опитаних сумарні показники компонентів 

життєстійкості  на середньому рівні і вище, що свідчить про гарну стресостійкість, 

вміння виокремлювати головне й не піддаватися панічним атакам; у 32% опитаних 

ці показники трохи нижче середнього рівня, їм потрібно провести корекційні 

заняття для підвищення порогу стресостійкості.  

І 13% мають низький сумарний показник життєстійкості, що може свідчити про 

їх професійне вигорання або серйозні негаразди в особистому житті. 

Практичному психологу вказати на незадовільний рівень роботи щодо 

проведення соціально-психологічних досліджень, а саме дослідження проводились 

без чіткої мети й не співпадали з нагальними освітніми проблемами як певних 

класних колективів так і закладу в цілому; не було зроблено узагальненого аналізу 

до досліджень серед 4-5 класів щодо виявлення обдарованих учнів, серед 5-х класів  

у вивченні  рівня адаптації, серед 9-х класів з виявлення професійних напрямів 

тощо.  

13. Виходячи з вимог сучасної школи щодо докорінних переосмислень 

парадигм навчання та виховання, освоєння прогресивних технологій, створення 



умов для самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності в системі 

методичної роботи з педагогічними кадрами  враховуються: результати 

діагностування професійної діяльності педагогів; накопичені традиції педагогічного 

колективу; ефективність різних форм методичної роботи; соціально-психологічний 

клімат в педагогічному колективі. 

Удосконаленню змісту і форм науково-методичної роботи, сприяє орієнтація 

методичної роботи на професійні потреби вчителя: 

 розвивати уміння аналізувати власну діяльність; 

 оптимально підбирати зміст, необхідні форми і методи діяльності; 

 прогнозувати, проектувати і планувати свою роботу. 

 враховуючи актуальність застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в навчально-виховному процесі, активно використовувати нові засоби 

самоосвіти вчителів. 

Необхідною умовою розвитку організаційної соціальної структури школи є 

кадровий моніторинг. Правильний підбір і розстановка педагогічних кадрів, 

постійне вдосконалення фахової майстерності учителів, спонукання їх до креативної 

діяльності великою мірою визначають рівень діяльності школи і, як результат, 

рівень освітньої підготовки її випускників. 

Задача адміністрації в аспекті функціонування закладу – відслідковувати рівень 

готовності учителів до здійснення навчальної діяльності, рівень  практичної 

діяльності учителів, результат їхньої педагогічної діяльності. 

 За результатами самооцінки якості роботи вчителя визначено групи вчителів 

за рівнем практичної педагогічної діяльності, їх самоосвітньої роботи,  інноваційної 

діяльності:  

надвисокий рівень мають вчителі: Ніколаєва К.С., Фурсова А.М., Тереб Л.В., 

Бодрова В.В., Лоянова З.М., Михайлова В.Д.; 

високий рівень – Полішко Л.І., Ващенко С.П., Решта І.В., Мирошник Ю.А., 

Бурян І.Г., Кутовий І.В., Агалакова С.М., Михайлов С. В.; 

достатній рівень – Саранчук Т.В., Нецька Л.В., Власова Т.Ю., Смаглюк Н.В., 

Скиба Л.П., Стріжак Л.М., Скоробогатова О.А., Касьяненко Н.В., Брижко І.М., 

Радченко С.П., Петлюра Г.В., Савенко І.В., Зінченко В.В., Кравчук М.А.; 

середній рівень – Грущак Н.М., Мізіна Л.О., Шило Н.П., Полішко Л.І., 

Петруненко С.В., Бондаревська І.М., Горяна Л.С., Куліда О.П., Полішко О.М., 

Безсмольний А.В.; 

початковий рівень – Мирошниченко О.С. Алєксєєва С.М., Поліщук А.В., 

Коваль Л.І., Ушакова Д.С., Поліщук І.М., Чорномаз С.М., Іллічова Н.Б., Чорна Я.В., 

Новіцька І.М., Стеценко А.О., Пеня Н.В., Владова Л.С., Довгай А.А.., Ляш С.І., 

Каліберов А.В., Безсмольна К.Г., Шинкаренко С.І. 



З метою відстеження динаміки якості навчальних послуг, які надають 

предметні методичні комісії, динамічні творчі групи, служби школи, відповідно до 

потреб учнів і батьків на засіданні методичної ради школи дається оцінка їх роботи, 

визначається ефективність управління методичними підрозділами.   

Результати оцінки роботи за 2017-2018н.р. показали: найвищу оцінку роботи 

отримали предметно-методичні об’єднання: вчителів суспільно-гуманітарного 

профілю (кер. Скиба Л.П.), природничо-математичного профілю (кер. Бодрова В.В.), 

методоб’єднання класних керівників вчителів початкової школи (кер. Нецька Л.В.); 

методичні служби школи: олімпійська освіта (кер. Михайлова В.Д.), служба 

зміцнення здоров’я (кер. Лоянова З.М.), екологічна варта (кер. Грущак Н.М.), 

еколого-економічна служба (кер.Петлюра Г.В.), ЛАП (кер.Брижко І.М.). 

 

 
 Наукова, теоретична й практична діяльність учасників навчально-виховного 

процесу принесли цілу низку позитивних зрушень у методичній роботі й високі 

показники в роботі педагогічного колективу. 

14. Одним із методів удосконалення системи управління освітою є 

впровадження новітніх інформаційних систем.  

З метою управлінського супроводу оптимізації навчально-виховного процесу, 

інноваційної освітньої діяльності педагогів, індивідуального розвитку учня сприяти: 

- створенню гармонічних взаємин між дітьми, педагогами, батьками; 
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- поглибленню професійної свідомості вчителя,  розширенню діапазону 

застосування інноваційних технологій навчання; 

- виявленню кращого педагогічного досвіду роботи вчителів-предметників та 

рекомендації його до розповсюдження в педагогічному колективі, засобах масової 

інформації. 

Досвід роботи школи свідчить, що використання засобів ІКТ (кожним вчителем 

школи створена картотека впровадження ІКТ в навчально-виховному процесі) в 

організації та проведенні моніторингових досліджень має певні переваги, а саме: 

 підвищення ефективності навчального процесу; 

 можливість управління з використанням результатів попередньої діяльності; 

 прийняття ефективних управлінських рішень; 

 підвищення об’єктивності щодо оцінювання діяльності вчителів та учнів; 

 ефективне управління пізнавальною діяльністю учнів; 

 можливість прийняття виважених рішень, які стосуються підвищення 

результативності навчання; 

 оперативний доступ до організаційної інформації стосовно діяльності 

освітнього закладу; 

 економія як матеріальних, так і людських ресурсів; 

 вільний час на вирішення важливих питань; 

 скорочення обсягу рутинної роботи. 

Реалізація в цілісності всіх компонентів моніторингу навчання забезпечує 

оптимальну організацію педагогічного процесу, робить його результативним, 

конкретизованим та особистісно орієнтованим. Таким чином, процес навчання є 

обміркованим і цілеспрямованим 
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 Про підсумки моніторингових досліджень 

освітньої системи у  2017-2018 н.р. 

  

Відповідно до річного плану роботи школи, методичних рекомендацій з 

проведення моніторингу якості загальної середньої освіти, розроблених з урахуванням 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Міністерства 

освіти і науки України від 17.07.2013 № 995 «Деякі питання моніторингу якості 

загальної середньої освіти» та від 10.10.2013р. №1412 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №995», інших нормативних 

документів, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо 

оцінювання стану системи освіти, проведено дослідження навчально-виховного 

процесу за напрямками: рівень навчальних досягнень учнів, стан викладання 

базових дисциплін, стан здоров’я та розвитку особистості учня, моніторинг виховної 

роботи, управлінський моніторинг, моніторинговий супровід інноваційної 

діяльності. 

Оцінювання якості освіти відбувається за якістю основних видів діяльності, 

визначених шляхом вивчення якості навчального процесу й результатів діяльності 

системи, розглядається через рівень підготовленості, особистих задоволень 

випускників, досягнень педагогів, повноту реалізації навчальних планів. 

Наукове управління закладом здійснюється у взаємодії адміністрації з 

колективом учителів, учнів, батьків, яке проходить через аналіз, прогнозування, 

планування та контроль. Відповідно до цього в школі діє програма моніторингових 

досліджень, реалізація якої містить аналіз стану та вивчення змін із обов’язковим 

прогнозуванням на майбутнє, вироблення стратегії й тактики розвитку навчального 

закладу. 

Педагогічний колектив школи працює над удосконаленням управління 

навчально-виховним процесом, підвищенням якості навчання учнів шляхом 

впровадження моніторингу якості навчально-виховного процесу, здійснюючи збір 
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прямої та зворотної інформації, оброблення, аналіз методом графічного оцінювання 

діяльності кожного вчителя для прийняття управлінського рішення, вивчення стану 

організації і якості навчального процесу. 

Моніторингова діяльність проходить крізь різні аспекти шкільного життя та 

складається з різних структурних одиниць: 

 з моніторингу якості навчання за підсумками семестрів, року, ДПА, ЗНО; 

 з моніторингу проведених контрольних робіт та аналізу типових помилок 

учнів по класах з різних предметів; 

 з моніторингу якості навчання по класах (зовнішнього та внутрішнього); 

  з моніторингу підсумків олімпіад, МАН, конкурсів та турнірів; 

 з моніторингу діяльності соціально-психологічної служби школи (роботи 

соціального педагога, практичного психолога, логопеда); 

 з моніторингу виховної роботи; 

 з моніторингу підсумків атестації та курсової перепідготовки вчителів; 

 з моніторингу стану здоров'я учнів. 

Протягом 2017-18н.р. проведено дослідження якості навчально-виховного 

процесу за напрямками: моніторингові дослідження освітньої системи, рівень 

навчальних досягнень учнів початкової школи, з предметів природничо-

математичного профілю, стану викладання базових дисциплін,   результатів ЗНО-

ДПА, поглибленого медичного огляду учнів, робота логопедичної і соціально-

психологічної служби, стану відвідування учнями навчальних занять, 

правопорушень та злочинності серед учнів школи, психолого-педагогічний супровід 

дітей з особливими освітніми потребами, моніторинг з виховної роботи, 

дослідження з національно-патріотичного виховання, діагностика соціальних вмінь 

та навичок учнів, тестування вчителів на життєстійкість, самооцінка якості роботи 

вчителя, впровадження новітніх інформаційних систем. 

Наукова організація моніторингу якості освіти дає можливість приймати 

відповідні управлінські рішення та прогнозувати навчально-виховні ситуації на 

наступний навчальний рік; оперативно втручатися і вносити відповідні корективи до 

педагогічного процесу; конкретно планувати роботу з відповідної проблеми з 

учителями й учнями; створювати умови для порівняння власного оцінювання 

діяльності педагогічного колективу із незалежним.  

Реалізація в цілісності всіх компонентів моніторингу навчання забезпечує 

оптимальну організацію педагогічного процесу, робить його результативним, 

конкретизованим та особистісно орієнтованим. Таким чином, процес навчання є 

обміркованим і цілеспрямованим. 

Моніторинг працює як система, як фактор успіху закладу, учителя, дитини. 

Завдяки охопленню всіх напрямів роботи та створенню належних умов для 

навчання, розвитку та виховання гармонійно досконалої особистості учня в 
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сучасному освітньому середовищі навчального закладу педагогічний колектив 

школи цілеспрямовано досягає результату – виховання компетентного випускника – 

успішного громадянина України.   

На підставі моніторингових досліджень освітньої системи, практичного аналізу 

з метою формування в учнів відповідального ставлення до оволодіння системою 

знань, умінь і навичок та вміння самостійно здобувати потрібні знання впродовж 

усього життя, підвищення відповідальність педагогів за якість знань учнів 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити вивчення та впровадження продуктивних освітніх технологій, їх 

елементів, активних форм і методів навчання у повсякденну практику викладання 

навчальних предметів 

 постійно, відповідальні адміністрація 

2. Забезпечити єдність урочної та позаурочної діяльності через мережу 

факультативів, гуртків, секцій, індивідуальних завдань, спрямованих на мобілізацію 

загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання кожного учасника 

навчально-виховного процесу 

постійно, відповідальні члени педколективу 

3. Створювати умови для порівняння власного оцінювання діяльності як 

педагогічного колективу, так і кожного вчителя    

постійно, відповідальні адміністрація 

4. Практичному психологу Сєровій І.Г. вказати на незадовільний рівень роботи 

щодо проведення соціально-психологічних досліджень 

травень-червень 2018, відповідальні адміністрація  

5. З метою управлінського супроводу оптимізації навчально-виховного 

процесу, інноваційної освітньої діяльності педагогів, індивідуального розвитку учня 

сприяти: 

- створенню гармонічних взаємин між дітьми, педагогами, батьками; 

- поглибленню професійної свідомості вчителя,  розширенню діапазону 

застосування продуктивних технологій навчання;  

- виявленню кращого педагогічного досвіду роботи вчителів-предметників та 

рекомендації його до розповсюдження в педагогічному колективі, засобах масової 

інформації. 

постійно, відповідальні педагогічний колектив 

6. Шляхами удосконалення діяльності школи, навчально-виховного процесу 

для психолого-педагогічного супроводження формування гармонійно досконалої 

особистості учня в системі загальноосвітнього навчального закладу вважати: 

а) забезпечення 



- системного психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки, 

профільного та поглибленого навчання предметів; 

- запровадження системи активного  використання засобів інформаційно-

комунікаційних технологій та їх дистанційних ресурсів учнями, педагогами, 

батьками; 

- координацію змісту методичної діяльності щодо введення нових освітніх 

технологій та систем;  

-  удосконалення системи роботи з обдарованими і талановитими учнями. 

Організація для учасників олімпіад, конкурсів, турнірів проведення індивідуальних 

консультацій, тренувальних зборів. Залучення їх до участі в позаурочних і 

позакласних заходах, у дослідницько-пошуковій роботі; 

в) забезпечення умов для розвитку творчих здібностей учнів, формування у них 

загальнолюдської культури, гуманних способів розв’язання світових проблем; 

г) підготовка сучасного випускника, який готовий осмислено діяти в ситуації 

життєвого вибору, свідомо ставити перед собою завдання, досягати власної мети, 

діяти продуктивно в усіх життєвих сферах 

постійно, відповідальні члени педколективу 

7. Основними критеріями та показниками якості шкільної освіти вважати рівень 

підготовленості, особистих задоволень випускників, досягнень педагогів, повноту 

реалізації навчальних планів 

постійно, відповідальні члени педколективу. 

Директор школи                                  Л.В.Хмеленко 

З наказом ознайомлені: 
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