
 
 
 
 
 
 
 

 Звіт директора школи 
 

 за 2016-2017 н.р. 
 
 
 

2016-2017 н.р. у школі навчалося    855  учень 
Було   відкрито  33  класи . 
За  рік до школи прибуло  3 учнів ,  вибуло  -8 учнів . 
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Бюджет школи на  2017р. 
  

     

Назва Кошторис на  
Використано 
на  Профінансовано 

   2017р. 14.06.2017р. на 01.06.2017р. 
 Зарплата 8 338 897,00 2 807 391,34   
 Нарахув.на зарпл. 1 807 178,00 607 406,33   
 Предмети, обладнання  

 115 441,00 84 780,18   
 Медикаменти 1 163,00 0,00   
 Продукти харчування 674 655,00 317 980,20   
 Оплата послуг(крім 

комун.) 47 740,00 13 442,90   
 Теплопостачання 1 027 069,00 487 800,42   
 Водопостач.та 

водовідвед. 63 477,00 29 163,73   
 Електроенергія 137 963,00 46 978,29   
 Пеня, інфляція 62,00 0,00   
 Курси цивільного 

захисту 450,80 450,80   
 ВСЬОГО 12 214 095,80 4 387 043,39 0,00 
 

     

     

 

Благодійні кошти 
  

     Клуб "Аратта"   200,00 благодійні внески 
 Батьківський комітет 

школи 
 

4 800,00 принтер 
 

ФОП Коростельов А.П.   2 874,00 
засіб на основі 
хлору 

   
 

0,00   
     0,00   
         
 ВСЬОГО   7 874,00   
 

     

     

 

Фонд розвитку 
  

     Капітальний ремонт 
санвузлів 450 000,00 1 230,00 Укрдержекспертиза 

     131 066,27 Авансовий платіж 
   450 000,00 132 296,27   
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       Харчування 
 
          У нашій школі  всі школярі 1-4 класів, а це 409 дітей, забезпечені 
одноразовим гарячим обідом. Окрім цього у нашому навчальному закладі 
навчаються діти пільгових категорій, котрі згідно чинного законодавства також 
забезпечуються безкоштовним харчуванням. Це : діти-сироти  Нікітіна Ірина-
Вероніка  8-А клас, Нікітіна Валерія-Софія 9-Б клас,  Шевцова Ірина 9-Б клас, 
Мазурик Роман – 7-Б клас, Чеботарян Давід-Ніколо 4-Б клас, Носик  Віра 6-А 
клас .          Також діти з багатодітних, малозабезпечених сімей (згідно довідок 
соцзабезу), діти учасників АТО. Кількість дітей з малозабезпечених сімей 
кожного місяця змінюється відповідно до поданих документів.  

 
Усі діти шкільного віку охоплені навчанням.  
Продовж останніх трьох років усі випускники 9-х класів 
продовжили навчання. 
  
Соціальна допомога 
 
 Станом на 29.05.2017 р. у даному навчальному закладі навчалось 850 
учнів, з них : 

- 1 дитина-сирота; 
- 5 дітей позбавлених батьківського піклування; 
- 22 дітей з малозабезпечених сімей (згідно відповідних документів); 
- 19 дітей учасників АТО; 
- 27 дітей напівсиріт; 
- 121 дітей з багатодітних родин; 
- 9 дітей-інвалідів; 
- 2 дітей потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Діти –сироти та ПБП: 
1. Нікітіна Ірина-Вероніка    8-А клас 
2. Нікітіна Валерія-Софія    9-Б клас 
3. Шевцова Ірина               9-Б клас 
4 .Мазурик Роман                                   7-Б клас 
5. Чеботарян Давид-Ніколо   4-Б клас  
6. Носик Віра   6-А клас 
                    Ці діти перебувають під постійною увагою педагогів. Вивчаються 
умови їх проживання, матеріальний стан сімей в яких вони виховуються, 



проводиться постійний контроль за відвідуванням навчальних занять даних 
учнів. 
  У навчальному закладі в наявності довідки про проходження 
медичного огляду дітей-сиріт та дітей ПБП. 
  Згідно наказу по школі призначені громадські опікуни дітей-сиріт та 
дітей ПБП. Це класні керівники : 
8-А клас – класний керівник Харатинович М.В. 
9-Б клас – класний керівник Фігель Н.В.,  
7-Б клас -  Береснєва М.І.,  
4-Б- класний керівник Пиріг В.А.,  
6-А- класний керівник Бузікевич О.Г. 
  Громадські опікуни тісно співпрацюють з опікунами дітей пільгових 
категорій. Проводиться систематичний контроль за навчанням даних учнів, 
відвідування їх за місцем проживання, тісно співпрацюють з соціальним 
педагогом та психологом школи. 
  У нашій школі діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, з 
багатодітних, малозабезпечених родин та воїнів АТО забезпечені 
безкоштовним харчуванням. 
                  Соціальний педагог та практичний психолог активно співпрацюють з 
класними керівниками та учнями школи. Це – групові та індивідуальні методи 
роботи.  
                    Окрім того діти пільгових категорій беруть активну участь у житті 
школи, деякі з них : 
-  участь у шкільних святах „Йде по світу Коляда”, „Співачка досвітніх вогнів”, 
„Свіча запалена від серця”, «Хресна дорога», „Великодній кошик”, „Квіти для 
матусі”; 
-  участь у шкільних різнотематичних фестивалях учнівських малюнків; 
- активна участь у традиційному шкільному святі «Козацький Змаг на Покрови»; 
-  участь у шкільний спортивних змаганнях та естафетах;   
  Діти пільгових категорій активні учасники всіх заходів котрі 
відбуваються згідно плану роботи школи та наказів, (листів) районного, 
міського відділів освіти, а також обласного, міського та міжнародного 
скерування. 

           В рамках благодійної акції “Миколай про тебе не забуде” разом із 
парафіянами  церкви святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії 
дітям пільгових категорій були вручені подарунки від Святого Миколая.  

  Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування отримали 
щорічну матеріальну допомогу на придбання учнівської або спортивної форми 
за бюджетні кошти. 

  Влітку 2016 року діти з соціально незахищених верств населення  
відмовились від оздоровлення за бюджетні кошти, про що свідчать відповідні 
заяви написані опікунами школярів. 
  

Учнівське самоврядування 
УС відіграє важливу роль у житті школи в цілому і учнів – зокрема. УС – це 

насамперед спосіб організації життя учнівського колективу. Головна мета УС – 
забезпечити залучення учнів до різноманітної, змістовної діяльності колективу, 



розвинути ініціативу та творчу активність школярів, а також самостійність та 
відповідальність  учнів за доручену справу. 
Основний принцип УС : „Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо”. 
До складу УС входять учні 5-11 класів, які є активом свого класу і інформують 
клас про діяльність УС. 
         За час роботи УС відбувалась тісна співпраця з адміністрацією школи, 
педагогічним колективом, соціальним педагогом, практичним психологом та 
педагогом-організатором, який є координатором учнівського самоврядування. 
Представники УС кожного навчального року обирають  Голову УС та 
заступників голови. Цьогоріч  Головою УС була обрана учениця 9-А класу Гута 
Вероніка. 
     Для реалізації планів  та ідей створені спеціальні комісії, до складу яких 
входять члени УС. У поточному навчальному році функціонували такі комісії: 
інформаційна, спортивна, відпочинку та культури, навчальна, дисципліни та 
порядку, «Милосердя». 

Робота  УС  була  спрямована  на національно-патріотичне , морально-
духовне, превентивне,  художньо-естетичне виховання учнівської молоді .  УС 
активно співпрацювало  з Шевченківським районним  учнівським парламентом 
«Гетьманство», за  що неодноразово нагороджувалось грамотами та подяками.
 Засідання УС, згідно Статуту УС, відбувалися кожну другу середу місяця і 
кожен з членів  мав змогу висловити свою думку та запропонувати свої ідеї 
щодо подальшої роботи, а також звітували про проведену роботу. 
          Якщо підсумовувати роботу  УС, насамперед, слід сказати, що учні брали 
активну участь у різноманітних шкільних, районних та міських заходах та 
акціях, таких як: «Подаруй дитині іграшку», «Від серця до серця»,  «Різдвяна  
свічка»,  «Великодні  дзвони», « Корок життя». У зборі продуктів, миючих 
засобів, благодійних коштів та написанні листів для воїнів  АТО. Члени 
учнівського самоврядування були активними учасниками зйомок 
відеозвернення-подяки героям бойових дій на Сході України.  

Саме завдяки УС в нашій школі була започаткована акція „Миколай про 
тебе не забуде”. Учні школи організували благодійний збір коштів, іграшок та 
канцелярського приладдя для потребуючих дітей.  

Основна увага у роботі УС приділялась відзначенню історичних дат та 
подій, вшануванню пам’яті борців за волю та незалежність України, 
відзначенню відомих історичних постатей, видатних діячів культури та 
мистецтва. 

Під час проведення виховних заходів основним їх завданням були 
змістовність та естетичність, виховання у дітей почуття патріотизму та любові 
до Батьківщини. 
 

Виховна робота 
 
Основні зуcилля  педколективу  було спрямовано на здійснення навчально-
виховного процесу. 
 
Для поглиблення знань, надолуження прогаяного, подолання труднощів у 
навчанні вчителі організовували консультації, додаткові заняття, факультативи. 
 



Факультативні заняття було організовано з таких дисциплін: комп’ютерна 
грамота, валеологія, громадянська освіта,  креслення, декоративно-прикладне 
мистецтво, християнська естетика. 
 
Для заохочення учнів до вивчення навчальних предметів, поглиблення знань, 
творчого ставлення до навчання щомісяця відбувалися предметні тижні,  в 
жовтні пройшов місячник «Веселі забави». Це низка дидактичних ігор, 
конкурсів, вікторин, забав за матеріалами, які учні пройшли на уроках або 
самостійно опановували в бібліотеках, Інтернеті тощо. 
 
 Обдаровані діти  школи брали участь в олімпіадах , спочатку шкільних , потім 
районних. 
 

4. Ось  прізвища  учнів, які  стали переможцями    олімпіад   та їх учителів  

  

- 9-А клас  Когут Віта - ІІІ місце  ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
біології;   
- Диплом ІІ ступеня  ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології;     
Учитель – Кук І.Г.  
 
- 11-А клас: Сіромська Софія – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
історії  
Учитель Лукашинський І.В.  
 
- 7-В клас: Бондаренко Ксенія – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
фізики 
Учитель – Футей Г.І. 
 
- 11-А клас: Коваль Павло – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
трудового навчання 
Учитель -  Колибчук А.В. 
 
- 11-Б клас: Шаронова Ірина – ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
англійської мови 
Учитель -  Бузікевич О.Г. 
 
- 9-А клас  Когут Віта - ІІІ місце  ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
біології;   
- Диплом ІІ ступеня  ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології;     
Учитель – Кук І.Г.  
 
- 11-А клас: Сіромська Софія – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
історії  
Учитель Лукашинський І.В.  
 
- 7-В клас: Бондаренко Ксенія – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
фізики 
Учитель – Футей Г.І. 



 
- 11-А клас: Коваль Павло – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
трудового навчання 
Учитель -  Колибчук А.В. 
 
- 11-Б клас: Шаронова Ірина – ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
англійської мови 
Учитель -  Бузікевич О.Г. 
ІІ етап «ХVІІ Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Петра 
Яцика» 
- 6-А клас: Трущак Анастасія – ІІІ місце 
Учитель  -  Мік О.Я. 
 
«VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка» 
- 9-А клас: Гута Вероніка - ІІІ місце у ІІ етапі VІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка 
Учитель   Фігель Н.В. 
 
Районний фестиваль «Математичний вернісаж»  
- 5-Б клас: Левицький Артур – диплом ІІ ступеня 
Учитель  -  Мазуркевич О.С. 
 
ІІ місце у районному конкурсі учнівських проектів з фізики 
- 7-А клас: Бекещук Остап 
Учитель – Футей Г.І. 
 
Всеукраїнський конкурс «Левеня» 
- 10-А клас Шпаков Михайло  
- 10-А клас Худьо Вікторія – (срібний) добрий результат. 
Учитель – Осецька О.М. 
 
ІІІ місце у фінальному турі інтернет-турніру  з природничих наук: 
Команда СЗШ № 97  «Brain On» 
- 9-А клас: Когут Віта, Бабій Денис, Рокицька Анастасія 
- 10-А клас: Рачкевич Анастасія, Шпаков Михайло 
- 10-Б клас: Качмарик Віталій 
Керівник – Осецька О.М. 
 
«Квітковий вернісаж» - обласна виставка-огляд: 
- 6-Б клас: Біла Вікторія – І місце 
Учитель  -  Кравус О.Д.  
 
- 7-Б клас: Біла Юлія – І місце 
Учитель  -  Кук І.Г.  
 
Гра «Соняшник»:  
Коцан Олександр   
Бондарець Аліна 



Сухай Христина 
Ясейко Максим 
Пущаловський Андрій 
Координатор - Антоняк С.І.  
Переможці  Всеукраїнського  природничого  
інтерактивного конкурсу  
„Колосок- осінь - 2016” – 286 учасників;  
„Золотий колосок” – 174 учасників , «Срібний колосок» - 92 учасників; 
„Колосок- весна - 2017” – 270 учасників 
Учитель  -  Кравус О.Д., Сидор М.В. 
 
Переможці конкурсу з англійської мови «Грінвіч- 2017»:  
 
           І місце           ІІ місце       ІІІ місце 
Кривешко Софія   Окол Ібрагім   Аланія Ніно 
Ковалишин Вікторія   Кандя Максим 
Захаров Валентин   Дудок Уляна 
Пірус Софія    Бубела Ольга 
Береснева Андріана   Ваврич Христина 
Чибрісов Назар    Салямін Діана 
Бала Андрій    Баран Вікторія 
      Бондарець Аліна 

Бардило Христина 
Стадник Іван 
Кас’янчук Вікторія  

Учителі: Бузікевич О.Г., Іванів В.В., Кіщак О.Б., Палій Н.В. 
 
Відмінний результат Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»: 
- 9-А клас : Когут Віта 
- 9-В клас:  Рокицька Анастасія 
- 5-В клас:  Задвірний Лука 
- 3-В клас:  Пелещишин Катерина 
- 4-А клас:  Береснева Андріана 
- 4-А клас:  Гопшта Софія 
Учитель – Мазуркевич О.С. 
 
Сертифікат за добрий результат міського конкурсу «Правознайко»: 
- 4-А клас : Барановська Валерія 
Учитель – Баран Г.В. 
 
Лауреати обласного екологічного конкурсу «Моя екологічна історія»: 
- 11-А клас: Коваль Павло, Ющик Юрій  
- 11-Б клас: Коржена Марта 
Учитель – Кравус О.Д. 
 
 
Обласний конкурс «Природа і фантазія»: 
- 5-В клас: Вітик Катерина; 



- 5-А клас: Кремінь Тарас; 
- 6-Б клас: Біла Вікторія 
Учитель – Козак-Шуль Л.М. 
Участь в обласному конкурсі «Книга Добра»: 
- 9-А клас: Крумаленко Юлія 
- 9-Б клас: Гнатів Анна 
Учитель – Козак-Шуль Л.М. 
 
Участь у Всеукраїнському творчому конкурсі «Малюнок, вірш, лист до 
мами»: 
- 8-А клас: Гриб Анастасія 
- 9-Б клас: Гнатів Анна 
- 9-Б клас: Нікітіна Софія 
Учитель – Козак-Шуль Л.М. 
 
Члени шкільного самоврядування  І місце у районній та ІІІ місце у міській 
грі «Що? Де? Коли?»:  
- 9-А клас: Гута Вероніка, Бабій Денис  
-10-А клас: Худьо Вікторія, Шпаков Михайло, Фігель Софія, Дмитришин Остап  
Педагог-організатор  -  Васильків Т.С.  
 
Участь у роботі Шевченківського районного учнівського самоврядування 
«Гетьманство» та школи «Лідерів»: 
- Рудульська Соломія, Попільовська  Анастасія, Худьо Вікторія, Басса Анна, 
Катульська Ірина, Гута Вероніка  
Педагог-організатор  -  Васильків Т.С.  
 
І місце у районному конкурсі «Міс та Містер - 2017»: 
- 10-А клас: Гута Вероніка, Бойко Маркіян 
Педагог-організатор  -  Васильків Т.С.  
 
Шкільне свято «Вишиванка – наш генетичний код», приуроченого до 
Міжнародного Дня вишиванки: 
- учням 6-А, 6-Б, 6-В класів та класним керівникам Бузікевич О.Г., Кравус О.Д., 
Козак-Шуль Л.М. 
 
Вечір  пам’яті до 125-річчя з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого в 
Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського: 
- учням 2-Б класу, класний керівник Золотухіна Н.І. 
  
Дипломант міського фестивалю-конкурсу «І слово, і пісня, матусю тобі», 
лауреат районного туру фестивалю мистецтв «Сурми звитяги»: 
- 9-А клас: Бей Анастасія 
Учитель – Матвєєва Д.С. 
 
Участь у виховних заходах школи: ансамбль «Мальви» у складі: 
- Бей Анастасія, Гута Вероніка, Лукашинська Софія, Паночко Софія, Катульська 
Ірина, Юфим Олена.  



- 4-Б клас: Гагатко Олені 
Керівник – Матвєєва Д.С. 

Високі досягнення та активна участь в обласних змаганнях за програмою 
військово-прикладних видів спорту. Участь у міському етапі 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»). За участь у І етапі міської теренової гри «Готуюсь до служби в 
армії» . За активну участь у СВІМі (спортивно-військових іграх молоді): 
- Паращук Любомир, Галанюк Мар’ян, Перепелиця Богдан, Сорока Дмитро, 
Шамро Святослав, Бойко Маркіян, Шпаков Михайло, Берко Данило, Дідух 
Володимир, Качмар Вікторія, Бек Анастасія, Боровець Анастасія, Лаба Вікторія, 
Нікітіна Юлія.  
Учитель  -  Романюк С.В.  
 
Команді школи виборола І місце у «Козацькому змазі - 2016»: 
- Паращук Любомир, Перепелиця Богдан, Шамро Святослав 
 
Участь у шахових турнірах: 
- 4-А клас: Береснева Андріана 
- 5-А клас: Кремінь Тарас, Яжинський Роман, Ваврищук Олександра 
Керівники - Береснева М.І., Журба Н.Ю.  
 
Високі спортивні досягнення в обласній та Всеукраїнській Спартакіаді 
«Повір у себе» з плавання у 2016-2017 р.р.: 
- 6-В клас: Гриньків Євген 
Учитель  -  Коростельов А.П.  
 

Майстер - клас «Кухня народів світу», проведений на базі ССЗШ № 81 для 
учителів міста Львова: 
- Бузікевич Оксані Григорівні, вчителю англійської мови  

 
Значний особистий внесок у справу консолідації зусиль суспільства та 
держави, відмінне, патріотичне виховання молодого покоління, 
досягнення конкретних позитивних результатів у роботі, виявлений при 
цьому високий професіоналізм, ініціативу, наполегливість: 
- Романюк Сергій Володимирович, учитель з предмета «Захист Вітчизни» 
 
Участь у популяризації новітніх освітніх технологій серед учителів міста 
Львова до допомогу в рамках пілотного проекту «Школа становлення 
сучасного вчителя»: 
- Гренюх Христина Романівна, Сеньковська Оксана Миронівна 
 
Участь в роботі міської групи з розробки та апробації мультимедійного 
супроводу уроків розвитку продуктивного мислення 
- Сидор Марія Василівна 
 
Районний семінар «Система освіти різних країн. За і проти»: 
- Лучків Ольга Володимирівна, ЗДНВР 



- Яремків Наталія Володимирівна, ЗДВР;  учителі початкових класів. 
У  2016-2017 н.р. проведено атестацію 17 педагогічних працівників школи  
З них :   

3 присвоєно звання – старший  учитель  ; 
8 педпрацівників підтвердили результати попередньої атестації ; 
6 педпрацівників підвищили свій кваліфікаційний рівень . 

 
          Учителями початкових класів, класними керівниками та вчителями 
«Основи здоров’я» проводиться велика робота щодо формування культури 
здоров’я у середовищі учасників навчально-виховного процесу. Про це свідчать 
різні заходи, які були організовані та проведені в нашій школі. 
 
         Зі сторони школи проводиться постійна превентивна робота щодо 
попередження правопорушень серед неповнолітніх. На початку навчального 
року були розроблені відповідні заходи для профілактики правопорушень, які 
виконують вчителі та учні школи. А також традиційно сформована шкільна рада 
профілактики правопорушень, до складу якої входять представники 
адміністрації та педагогічні працівники та учні школи. Нажаль, цього року 4 
учнів за систематичне порушення поведінки були поставлені на внутрішкільний  
обліку (рішенням педагогічної ради школи). З усіма школярами постійно 
проводиться попереджувальна, роз’яснювальна робота щодо правил 
поведінки, прав та обов’язків учнів, наголошуючи про Конвенцію ООН про 
права дитини.  
          Класні керівники здійснюють постійний контроль за учнями, схильними до 
правопорушень, про що свідчать відповідні записи у щоденниках (зошитах) 
спостережень за неповнолітніми. 
          Жоден учень нашої школи не перебуває на обліку  в СуСД і КМСД. 
 

Травматизм 
         Стан дитячого травматизму аналізується та контролюється працівниками 
школи. Про це свідчать відповідні документи. Контроль за учнівським шкільним 
та побутовим травматизмом проводить ЗДВР п. Яремків Н.В. 

 
Літнє оздоровлення 
 
          Розроблений графік літнього відпочинку дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківської опіки, з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей учасників 
АТО та обдарованих дітей за межами міста Львова. Табори  «Старт» і «Ватра» 
згідно подання районного відділу освіти. 
 

Цілі на базі місії навчального закладу 
 
Навчати, розвивати інтелектуальні здібності, виховувати – це триєдина мета освіти. 
Робити це якісно. Це мета на всі часи. 
 
Аналіз роботи школи  дає підставу зосередитися на таких важливих напрямах навчальної 
роботи вчителів.  
 



У першу чергу це налагодження зворотнього зв’язку. Ще багато вчителів, особливо 
малодосвідчених, прагнуть зачарувати своїх учнів ерудованістю, риторикою, демонструючи 
власні чесноти й кращі риси своїх учителів. Це дуже добре. Але після захоплюючих 
монологів має наступити час, просто кажучи, опитування – процесу демонстрації засвоєння 
учнями знань. 
 
 Прийомів опитування є багато, їх можна удосконалювати. На жаль, цей етап уроку багатьма 
нашими учителями ще недостатньо відпрацьовано, йому приділяється менше уваги, часу.  
 
Глибоке опитування часто замінюється бесідою, відповідями на запитання, за які діти 
отримують оцінки. Такі оцінки не відповідають потрібному рівню вимог до знань і сприяють 
послабленню вимогливості до роботи учнів. 
 
  Тому ми будемо працювати над підвищенням рівня зворотнього зв’язку в плані 
удосконалення методики контролю знань.  
 
У цьому плані можна було б запропонувати батькам проводити зі своїми дітьми бесіди 
такого характеру: яку тему ти готував сьогодні? Якщо тебе викличуть до відповіді, що ти 
казатимеш? І послухати, що буде розповідати дитина .  Якщо її відповідь буде дуже 
короткою, якщо мовлення буде кострубатим,  уривчастим, якщо її важко буде зрозуміти, 
значить вона готувалась до уроку погано. Їй потрібна допомога. Якщо не знаєте, як їй 
зарадити, прийдіть до вчителя, до адміністратора і вони вам дадуть рецепт виходу із скрути. 
Але такі контрольні бесіди зі своїми синами й доньками треба робити систематично. Тоді й 
навчання буде систематичним. 
 
 
Отже, важливим завданням школи є налагодження взаємодії з батьками у плані виконання 
учнями домашніх завдань. За вимогами дидактики, вчитель зобов’язаний на уроці дати 
інструкцію щодо виконання домашнього завдання, а батько – вислухати дитину: як вона буде 
відповідати завтра на уроці. Вчитель завжди дасть консультацію дитині – це його обов’язок, 
незалежно від того, платить йому держава за це чи ні. У школі будь-який з батьків отримає 
пораду щодо контролю за виконанням домашніх завдань. 
 
Щоб зацікавити дитину певним предметом, потрібна наочність. Одним з варіантів такого 
підходу є використання під час навчання комп’ютерів. Вже з’явилися комп’ютерні навчальні 
програми, ще більше  - тестів. Проблема у наявності сучасних ПК. Виявляється, оновлення 
парку ПК здійснюється кожні 3-5 років. Наші комп’ютерам потрібне оновлення. Грошей 
немає.  Будемо шукати вихід. Це – важлива мета. І непроста. 
 
Ставимо ми за мету і налагодження зв’язків з ВНЗ? адже профільне навчання неможливе 
без залучення фахівців  вищої школи. Це також непросте завдання, але  розв’язати таку 
проблему необхідно, інакше школа втрачатиме талановитих учнів. Можливо, хтось із батьків 
має певні пропозиції щодо цього. 
 

Вибір стратегії 
 
Стратегія школи полягає у збільшенні контингенту учнів до рівня 1100  -  1200 учнів. 
 
Досягти такої мети можна, запровадивши певний профіль або спеціалізацію. Для цього 
потрібно, як уже було відзначено, мати міцні зв’язки з ВНЗ, а також відповідну базу: 
фінансову, гуманітарну, матеріальну. 
 
Другим напрямом може бути комп’ютеризація навчання, для чого у навчальних кабінетах 
поставити певне число ПК, за допомогою яких можна було б вивчати предмет, 
використовуючи існуючі, а також власноруч створені навчальні програми. 
 



Третій напрям – створення у школі комп’ютерного клубу, в якому в позаурочний час можна 
було б поглиблено вивчати іноземні мови, предмети, факультативи, удосконалювати 
навички роботи з комп’ютером, набувати спеціальності, пов’язані з роботою на ПК. 
 
Решта напрямів пов’язані із запровадженням інноваційних технологій в освіті. Оскільки у 
багатьох ВНЗ запроваджується  модульне  навчання, можливо, і ми могли би з часом 
залучитися до такої інновації. 
 

 
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИКА 
 

Керівництво інноваційною діяльністю керівника, стимулювання 
новаторства 
 
Поки що у нашій школі запроваджувалися окремими вчителями лише фрагменти 
інноваційних технологій, частіше елементи новаторського досвіду відомих на теренах СНД 
педагогів. 
Адміністрація заохочувала такі спроби, преміюючи педагогів, підвищуючи їх кваліфікаційні 
категорії, пропонуючи відділу освіти присвоювати їм педагогічні звання і відзнаки. 
Такі вчителі є як в адміністрації так і в усіх підрозділах школи.  

 
 
Впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій 
у навчальний процес 
 
Усі  вчителі школи запроваджують інноваційні методи навчання . 

 
 
Нова етика стосунків 
 
З перших днів існування школи стосунки між адміністрації будувалися на взаємоповазі й 
довірі, співпраці й співтворчості.  
 
Учителі розподіляють педагогічне навантаження на засіданні МО. Там же вони обирають 
голову МО.  На МО формуються  відповідні розділи плану роботи школи. 
 
У школі є дві профспілки, які працюють цілком самостійно , без втручання адміністрації. 
 

Прийняття управлінських рішень, планування роботи школи, підготовка 

педрад здійснюється в основному традиційними методами, з урахуванням пропозицій членів 
педколективу. 
 

 
Управління за результатами 
 
Кожний підрозділ школи має «темник» з параметрами, які протягом року відслідковуються, і 
в кінці року складається звіт. На базі таких звітів робиться аналіз діяльності школи протягом 



навчального року, а на базі аналізу – планування роботи школи. Особливо відпрацьовано в 
цьому плані роботу МО. 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ 
РІВНЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Організація профільного навчання 
 
 У школі існує філологічний профіль – 10-А кл.та економічний  11-Б кл. . 
Профільність навчання забезпечується збільшенням майже у 2 рази годин на вивчення 
української словесності. 
 

Рівень навчальних досягнень учнів 
 
В освіті порівнювати класи, вчителів, класних керівників тощо – справа невдячна і 
неправильна. Заперечувати це може лише той, хто людей , у т.ч. і учнів, вважає за гвинтики, 
коліщатка. На наш погляд, в освіті якщо щось і порівнювати, це – індивідуальний приріст 
навченості, вихованості, як окремого учня, так і окремого класного колективу.  
 
Коли порівняння відбувається в механіці, ба навіть у біології, можна відкинути багато 
факторів, вплив яких на об’єкт є несуттєвим і все одно мати більш-менш точний наслідок 
порівняння.  
 
Коли ж маємо справу з людиною, на наслідки її зуcиль може вплинути все, що завгодно. 
Не можна, навіть злочинно, вголос порівнювати  успіхи двох сусідів за партою, друзів, тим 
більше – суперників, дівчат і хлопців. Та й учителів! Хіба що в тому самому класі. Та й тут 
треба підбирати теми близькі за своїми дидактичними ы методичними параметрами.  
 
Вважаємо, що моніторинг успішності мають вести в першу чергу сам учень, потім - батьки, 
нарешті – учитель, який навчає дану конкретну дитину. І все. Якщо керівництво школи буде 
моніторити рейтинг учителів на базі досягнень різних у всіх відношеннях учнів, це буде що 
завгодно, тільки не гуманізм. 
 
Також вважаємо, що треба змінювати підходи до оцінки якості роботи учителів. 
 
 
 

Впровадження у навчальний процес предметів, курсів, 
факультативів 
 
Подібні курси запроваджуються , якщо є попит і вчитель, який вестиме цей курс.  
 
Християнська етика в нашій школі читається з таких часів, коли її ще не було в ін варіативній 
частині варіативної частини, тобто з 1993 року. 
 
Зараз ми цьому курсові надаємо по 1 годині. Окремі теми курсу читаються під кутом зору 
християнської естетики (вч.Козак-  Шуль Л.М.) 
 



Участь школярів у позаурочних заходах 
 
У школі працюєють гуртки  під кер.: Романюка С.В., Коростельова А.П., Матвєєвої Д.С. 
 Журби Н.Ю., Бересневої М.І. , Береснева  А.Б.  
 

 
 
 

РОЛЬ КЕРІВНИКА У ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ, 
ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ 

 
 

МЕТОДИЧНА  РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ, ЇЇ 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 
 
 Робота здійснюється на діагностичній основі. 
Планування роботи МО здійснюється на базі анкетування членів його. 
Науково-методична робота полягає у створенні дидактичних матеріалів для здійснення 
індивідуального і диференційованого підходу до навчання. 
Видається методичний альманах «Паростки» з матеріалами, що відображають доробки 
вчителів за рік. 
Значну частку у роботі з учителями має індивідуальна робота з учителями. 
 

Створення умов для належного психологічного клімату в 
педколективі 
 
У першу чергу унікальний клімат панує в адміністрації, де панує взаємоповага, співтворчість і 
свобода думок і їх висловлювання. 
Такий стан справ дозволив і в педколективі мати можливість висловлювати свої думки, не 
боячись покарання. 
Конфліктні ситуації в колективі бувають, але вони знаходять розв’язання на рівні взаємо 
порозуміння сторін конфлікту.  
 

Використання потенційних можливостей педагогів 
 
 Оскільки в школі ініціатива йде в обох напрямах, здібності вчителів виявляються у стосунках 
вчителів у парах, групах, після чого стають надбанням усього колективу і під час 
формування політики в певній сфері, плануванні будь-яких заходів -  враховуються, завдяки 
чому кожний вчитель виконує свою ділянку роботи свідомо і з належною відповідальністю. 
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