
Вступ  

до Річного плану НВК №9 м.Хмельницького 

 2020-2021 н.р. 
           

У 2019-2020 н.р. з метою задоволення потреб учнів у здобутті  якісної освіти 
педагогічний колектив НВК №9 продовжував реалізовувати завдання, що покладені на освітні 
заклади сфери загальної середньої освіти державою, а саме:   виконання Законів України «Про 
освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2023 
року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р, 
Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної 
загальної середньої освіти, Освітньої програми НВК №9 м. Хмельницького на 2018-2023рр.  

 Пріоритетними для роботи у 2019-2020 н.р.  були визначені наступні завдання, що 
окреслились після ґрунтовного аналізу нашої діяльності: 

1. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів засобами формальної, інформальної 
освіти як складової підвищення якості освіти (через участь у тренінгах, семінарах, вебінарах, 
конференціях тощо) в рамках реалізації завдань ІІ етапу експериментальної роботи 
Всеукраїнського рівня «Підвищення професійної компетентності педагогів засобами 
формальної, неформальної, інформальної освіти» 

2. Підвищення якості математичної освіти через організацію індивідуальної та групової роботи 
з учнями та запровадження інтерактивних методів навчання. 

3. Продовження методичного супроводу реалізації Концепції НУШ, науково-педагогічного 
проекту «Інтелект України» та інклюзивного навчання. 

4. Підвищення екологічної свідомості та громадянської відповідальності учасників освітнього 
процесу через реалізацію проекту «Сортуй заради майбутнього» по класах із кінцевим звітом 
( вересень-травень). 

5. Оновлення форм виховної роботи у закладі через реалізацію проєктів класних колективів (8-
11 класи) та удосконалення модульної системи (1-7 класи). 

6. Удосконалення системи контролю за відвідуванням занять учнями. 
7. Закупка навчально-методичного комплексу для учнів, 5,6 класів «All clear for Ukraine 5 grade» 

Cambrige University та «Your Space 2» (для 6 класу) з метою підвищення мовної 
компетентності, володіння іноземними мовами та використання його в освітньому процесі. 

8. Продовження використання проєктних технологій в освітньому процесі предметного 
(інтегровані) та виховного спрямування. 

9. Скерування педагогічної спільноти до реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання. 

10. Продовження роботи педагогічного колективу щодо реалізації принципів педагогіки 
партнерства, що ґрунтується на співпраці здобувачів освіти, учителів і батьків. 
Цей перелік завдань ми визначили на серпневій педагогічній раді з метою забезпечення якості 
освіти та якості освітньої діяльності у закладі.  

 
У 2019-2020 н.р. педагогічний колектив  продовжив роботу над  новою науково-

методичною проблемою «Підвищення професійної компетентності педагогів як умови 
трансформації сучасного освітнього середовища та формування компетентностей випускника 
нової української школи ХХІ століття».  Тема методичної проблеми співзвучна із напрямками 
діяльності в рамках експерименту всеукраїнського рівня «Формальна, неформальна, 



інформальна освіта у підвищенні професійного розвитку педагога», що проводиться за 
підтримки та наукового супроводу ДУ  Інституту модернізації змісту освіти, Хмельницького 
обласного інституту післядипломної освіти, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.    

 Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу експерименту 
всеукраїнського рівня за темою «Формальна, неформальна, інформальна освіта у 
професійному вдосконаленні вчителів» на базі комунального закладу освіти «Навчально-
виховний комплекс № 9 м. Хмельницького» Хмельницької міської ради (лютий 2019 р. – 
лютий 2020 р.) був схвалений Комісією з питань інноваційної діяльності та дослідно-
експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у 
загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 
освіти і науки України, протокол № 56 від 04 лютого 2020 р. Прийнята Програма ІІІ 
(формувального) етапу експерименту (березень 2020 року – березень 2022 pоку) та визначені 
заходи на її виконання у річному плані НВК №9 на 2020-2021 н.р. На виконання завдань 
експерименту був спрямований Всеукраїнський семінар за темою «Самоосвітня діяльність як 
ефективна умова розвитку творчого потенціалу професійної компетентності вчителя» (17-18 
жовтня 2019р.), що провів навчально-виховний комплекс із долученням науковців ХОІППО, 
ХГПА за присутності координатора експерименту Бойко С.М., завідувача сектору авторського 
педагогічного новаторства відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної 
роботи, кандидата філософських наук. 

 
У 2019-2020 у закладі здобували освіту 875 учнів у  30 класах, середня наповнюваність 

– 29,2. 
Освітній процес забезпечували 60 педагогів. З них: 
- основних працівників - 59; 
- сумісників - 1. 

Рівень професійної майстерності педагогів 
Якісний склад  педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):  
• Спеціаліст вищої  категорії – 42 (70%) 
• Спеціаліст першої категорії – 9 (15%) 
• Спеціаліст другої категорії – 2 (3,3%) 
• Спеціаліст – 7 (11,7%)  
• Учитель-методист – 11 (18%) 
• Старший учитель –18 (30%) 
        Усі  педагогічні працівники мають відповідну фахову освіту і працювали згідно 

обсягу свого педагогічного навантаження.   
Враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний 

рівень, матеріальну базу закладу, було визначено структуру методичної роботи, де всі її 
складові тісно пов’язані, взаємодіяли між собою з єдиною метою - досягнення кращих 
показників якості освітнього процесу та освіти. 

Ця мета конкретизувалася у завданнях: 
• Підвищення якості освіти  шляхом оновлення змісту, форм, методів навчання та виховання. 
• Підвищення рівня професійної компетентності педагогів  шляхом формальної, неформальної, 

інформальної освіти. 
• Створення інформаційно-освітнього середовища професійного розвитку педагогічних 

працівників різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, онлайн форм, 
соціальних мереж тощо. 



• Систематичне поповнення та оновлення матеріалів сайту закладу, посилань  на онлайн 
ресурси з метою запровадження дистанційного навчання учнів.  

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної 
підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання методичної теми школи та 
реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; 
науково-методична рада;  семінари-практикуми, постійнодіючий семінар; психолого-
педагогічні семінари; предметно-методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на 
вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів; робота з 
дітьми з високим рівнем мотивації до вивчення окремих предметів; з дітьми, що потребують 
додаткової уваги. 
Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, 
яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню 
та впровадженню досвіду кращих вчителів в освітню практику. 

Атестація педагогічних працівників НВК №9 у 2020 року проводилася згідно з Типовим 
положенням про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 
№930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550  із змінами, 
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. №1135), наказу 
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради №145 від 29.08.2019 року «Про 
атестацію педагогічних працівників м.Хмельницького в 2020 році», наказу по НВК №9 
20.09.2019 №267-од «Про атестацію педагогічних працівників НВК №9 м.Хмельницького у 
2020 році, планом заходів з проведення атестації педагогічних працівників НВК №9  у 2019-
2020 н.р. 

Атестовано у 2020 році 10 педагогічних працівників. Крім того, атестацію керівних 
кадрів у 2020 році пройшли та визнані такими, що відповідають займаній посаді керівника 
закладу загальної середньої освіти директор закладу Томич І.В. та заступники директора 
Колесник І.В., Маслій О.П., Сокальська О.В., Селіванова В.В. (наказ Департаменту освіти та 
науки Хмельницької міської ради №250-к від 08.04.2020р. «Про результати атестації керівних 
кадрів дошкільної та загальної середньої освіти м.Хмельницького у 2019/2020 навчальному 
році»).  

У період атестації педагогічними працівниками НВК №9 проведена педрада щодо 
подання до атестаційної комісії НВК №9, проведені показові уроки, виховні заходи; 
розміщенні методичні портфоліо у Хмарному сервісі «Заступники НВК №9» для 
ознайомлення із досвідом та здобутками всіма членами колективу та інше.  

За результатами атестації прийняті рішенні комісіями І, ІІ рівнів: 
• відповідають раніше присвоєній категорії «спеціаліст першої категорії» - 1 
• підтверджено раніше присвоєну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 7; 
• присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2; 
• відповідають раніше присвоєному званню «учитель-методист» - 3; 
• відповідають раніше присвоєному званню «старший учитель» - 1; 
• присвоїти педагогічне звання «старший учитель» -1; 
• присвоїти педагогічне звання «практичний психолого-методист» - 1. 

Відповідно до нормативних документів вивчений передовий педагогічний досвід 
практичного психолога НВК №9 м.Хмельницького Новікової Олени Анатоліївни у зв’язку з 
атестацією на присвоєння педагогічного звання «практичний психолог-методист». 
Департаментом освіти та науки м.Хмельницького була проведена експертиза методичної 
розробки з досвіду роботи працівника «Розвиток просторового мислення дітей молодшого 
шкільного віку» (навчально-методичний посібник). Робота прорецензована кандидатом 



психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та соціальної роботи 
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»                                   
Кондратюк С.М. та старшим викладачем кафедри педагогіки та психології Хмельницького 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  Войтович Г.І.  

 
Ефективність методичного супроводу педагогів 

Велика увага протягом року приділялася розвитку професійної компетентності 
педагогічних працівників. 

У відповідності до Положення про сертифікацію педагогічних працівників 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року №1190,  
проходили І етап сертифікації вчителі початкових класів Васютинська А.М., Колодій Т.А., 
Ткачук Г.В. До ІІ етапу сертифікації готуються вчителі Колодій Т.А., Ткачук Г.В. 

Експертом Державної служби якості освіти стала директор закладу Томич І.В., яка 
проходить навчання за програмою підготовки експертів служби якості освіти. 

На виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 
Постанови Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 року «Про порядок підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» зі змінами від 27.12.2019 
року, методична служба закладу була спрямована на забезпечення вимог щодо щорічного 
підвищення кваліфікації педагогічними працівниками НВК №9. З цією метою у лютому 2020 
року педагогічною радою НВК №9 (протокол №4 від 06.02.2020 року, наказ №57-од від 
06.02.2019 року) затверджений орієнтовний план підвищення кваліфікації на основі 
пропозицій педагогічних працівників; на засіданнях педагогічних рад (протокол №7 від 
09.04.2020, наказ №126-од від 09.04.2020р., №9 від 15.05.2020 року, наказ №132-од від 
15.05.2020року, протокол №9 від 02.06.2020 року, наказ №137-од від 02.06.2020року) визнанні 
результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників НВК №9 у різних суб’єктів 
освітньої діяльності та видані відповідні накази по закладу (додатки із зазначенням прізвищ 
педагогічних працівників, суб’єктів надання освітніх послуг, кількості годин та наявності 
сертифікатів додані до протоколів педрад та до наказів по рішенням педрад). 
Протягом 2020 року (з 01.01.2020 по 02.06.2020р.) педагогічні працівники крім навчання на 
курсах ХОІППО, ХГПА, підвищували кваліфікацію використовуючи можливості онлайн 
навчання на платформах «Всеосвіта» EdEra, Prometeus, НУШ та ін., що засвідчують 256 
отриманих сертифікатів (у порівняні: минулий рік - 67).  

Розвиток професійної компетентності педагогів протягом року відбувався і за рахунок 
використання в освітньому процесі інноваційних технологій, а саме інформаційно-
комунікаційних технологій. Широко використовується Хмарний сервіс «Заступники НВК №9 
м.Хмельницького», де розміщено «Банк освітніх технологій», матеріали психолого-
педагогічних семінарів, методичні розробки педагогів, матеріали педагогічних рад НВК №9, 
портфоліо вчителів, що атестуються. 

З метою швидкого оперативного реагування, зворотнього зв’язку створені та успішно 
функціонують Viber групи: «Вчителі НВК №9», «Керівники МО», «Батьківська опора НВК 
№9». 

З метою поширення інформації про діяльність НВК №9 систематично оновлюється 
інформація на сайті НВК №9, поширюється інформація у загальнодоступній групі «НВК№9 
Хмельницький» у Facebook. 

Така системна робота дозволила швидко організувати роботу в закладі  як з  педагогічним 
колективом так із здобувачами освіти у дистанційному форматі під час карантину у зв’зку із 
поширенням Covid 19 (з 12.03.2020 по 29.05.2020р. і далі). 



Протягом цього періоду були проведені онлайн: 
• психолого-педагогічні семінари «Формування психологічної стійкості до впливу 

стресогенних факторів в умовах педагогічної діяльності», «Попередження конфліктів у 
педагогічний практиці»; 

• засідання науково-методичної ради НВК №9 з питання створення внутрішньої служби 
забезпечення якості освіти та з питання планування роботи у 2020-2021 навчальному році; 

• дистанційні засідання предметних методичних об’днань; 
• засідання МО класних керівників 1-11 класів з питання «Протидія булінгу (цькуванню)»; 
• педагогічні ради (4 засідання); 
• оперативні наради вчителів; 
• самооцінювання вчителями  педагогічної діяльності під час карантину; 
• організована робота над вивченням нормативної бази (із Google-опитуванням педагогічних 

праціників), а саме Закону України «Про повну загальну середню освіту», ознайомлення із 
проєктом Положення про внутрішню службу забезпечення якості освіти НВК №9 
м.Хмельницького); 

• Розпочали створення бази матеріалів до дистанційних уроків (277 посилань на матеріали з 
різних предметів вже надали 20 (33%) педагогічних працівників НВК №9) 
Методична підготовка педагогічних працівників із залученям інтернет ресурсів протягом 
року, надала можливість організувати освітній процес з учнями під час карантину, а саме, 

• розміщення матеріалів уроків з кожного предмету (відео, презентації, текстові матеріали, 
тести) у хмарному сервісі дистанційного навчання НВК №9 nvk.9khm@gmail.com; 

• проведення уроків за розкладом  з використанням програм ZOOM, Skipe 
• проведення уроків за розкладом із використанням платформ «Мій клас»,  Padlet, Classtime,  

Learning; 
• проведення класних зборів онлайн (4,9,11 класи); 
• отримання зворотнього зв’язку із учнями та їх батьками за допомогою спілкування у класних 

Viber-групах, надання пропозицій на  електронну пошту nvk_9khm@ukr.net; 
• проведення онлайн опитування здобувачів освіти, батьків про якість надання дистанційного 

навчання НВК №9 м.Хмельницького (розроблено практичним психологом Новіковою О.А.). 
Результати опитування розміщені у Фєйсбук у відкритій групі «НВК №9 м.Хмельницького», 
у Viber - групах «Батьківська опора НВК №9», «Вчителі НВК №9». 

 
Результати психолого-педагогічної діагностики та роботи психологічної служби 
Практичний психолог Новікова О.А. та соціальний педагог Загороднікова К.В. 

здійснювали психолого-соціальний супровід усіх ланок освітнього процесу та працювали за 
планом роботи на 2019-2020 н.р. Застосовували дистанційні форми роботи як з вчителями, так 
і з учнями, батьками під час карантину. Так практичним психологом Новіковою О.А. 
розроблені та наданні посилання на окремі напрями роботи психологічної служби у 
дистанційному форматі. Психолог, соціальний педагог активно працювали  з класними 
колективами та батьками за запитом класних керівників, також їх увага була зосереджена на 
підлітках, що мали девіантні прояви у поведінці. Корисними та пізнавальними були 
психолого-педагогічні семінари для вчителів. Підготовлено рекомендації для  різних категорій 
учасників освітнього процесу.  

 
Підсумовуючи стан роботи з підвищення педагогічного, методичного та фахового рівнів 

педагогічних працівників НВК №9, слід зазначити, що всі заходи науково-методичного 
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спрямування, передбачені планом роботи на 2019-2020 навчальний рік, виконано в повному 
обсязі очно або в онлайн форматі. 
      Проте, поряд із зробленим, є завдання, на виконання яких слід спрямувати зусилля 
педагогів у новому 2020-2021 навчальному році з метою підвищення якості освітнього 
процесу 

Справжню допомогу педагогічному колективу надавала шкільна бібліотека (зав. Сорока 
О.В., бібліотекар Козак І.В.) у підготовці різних заходів, залученні учні до читання, 
підвищенні загальної культури школярів.   

Загальний фонд підручників школи 14083, художньої літератури 5771. По закладу 
забезпеченість підручниками складає  95 %.  

 
Моніторинг навчальних досягнень учнів 

Результат роботи освітнього закладу  є його  випускник. 
У 2019-2020 н.р. закінчили школу 47 випускників. 40 випускників отримали свідоцтва про 
здобуття повної загальної середньої освіти звичайного зразка.  

6 учнів: Бабак Анна, Коломієць Данило, Миколишина Яна, Нікітчук Владислав, 
Слівінська Марія, Тарканій Маргарита отримали свідоцтва про здобуття повної загальної 
середньої освіти з відзнакою (золота медаль «За високі досягнення у навчанні»); 

1 учень - Феденьків Анастасія отримала свідоцтво про здобуття повної загальної 
середньої освіти з відзнакою (срібна медаль «За досягнення у навчанні»). 
 

Через епідеміологічну ситуацію пов’язаної із пандемією короновірусу, здобувачі освіти, 
які завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, 
були звільнені від державної підсумкової атестації та водночас вони мали право пройти її за 
власним бажанням за заявою повнолітнього здобувача або одного з батьків, інших законних 
представників неповнолітніх здобувачів освіти тощо), відповідний закон ухвалила Верховна 
Рада України18 червня 2020 року. Таке бажання виявили  11 здобувачів освіти (протокол 
педради НВК №9 м.Хмельницького №10 від 24.06.2020, затверджений наказом по НВК №9 
№__ від 24.06.2020). Результати ЗНО як оцінки ДПА були внесені до додатку до свідоцтва цих 
випускників.  У додатках до свідоцтв про повну загальну середню освіту інших випускників 
зазначалося звільнення від державної підсумкової атестації.  

 Початкова школа НВК №9 у 2019-2020 навчальному році налічувала 340 учнів, що 
навчалися у 12 класах (середня наповнюваність класу 28,3). 

2018 року стартувала реформа  Нової української школи. Основним завданням педагоги 
вбачають формування предметних компетентностей, які висвітлені у Концепції нової 
української школи, а саме: на уроках велику увагу приділяють формуванню різних 
компетентностей, які необхідні для застосування у житті. 
Матеріально-технічне забезпечення у класах НУШ (1-і та 2-і класи): 

• всі учасники освітнього процесу забезпечені підручниками; одномісними партами;  
• у кожному класі НУШ у використовуються телевізори, ноутбуки, принтери, проектори, 

інтерактивні дошки, фліпчарти; 
• усі здобувачі початкової освіти НУШ мають конструктори ЛЕГО, дидактичні матеріали, 

набори для розвитку; 
• стенди тощо. 

Учителі початкових класів, заступник директора та директор школи пройшли курсову 
підготовку за програмою НУШ. 



Навчальний процес в класах ґрунтується на діяльнісному підході та практичних вправах, 
які допомагають першокласникам усвідомлено засвоювати програмовий матеріал і 
застосовувати набуті знання на практиці. В класах НУШ  разом з батьками  створені осередки. 
Дітям комфортно у класах. Систематичним видом діяльності вчителів в 1,2-х класах є такий 
вид роботи, як ранкові зустрічі. Ця форма роботи спрямована на те, щоб формувати 
мовленнєві, комунікативні компетентності молодших школярів, збагачувати їх словниковий 
запас, розвивати творчу уяву, кругозір, дружні стосунки між здобувачами освіти 
взаємоповагу, вчать толерантному відношенню один до одного. Однією із ефективних форм 
роботи на уроках є робота в групах. Саме цей вид діяльності згуртовує дітей, вчить роботі у 
команді, допомагати один одному, спільно знаходити рішення завдань, поставлених вчителем.  

З метою зацікавленості добувачів освіти до навчання вчителі активно запроваджують 
використання на уроках ігрові методи навчання, використання комп`ютерної та 
мультимедійної техніки, наочного та роздаткового матеріалу, які допомагають 
першокласникам доступно сприймати навчальний матеріал. Особливу увагу вчителі 
приділяють роботі із конструкторами ЛЕГО, за допомогою яких у першокласників 
розвивається просторова уява, діти вчаться творчо мислити, експериментувати, шукати 
спільне рішення, доповнювати один одного під час практичної діяльності, відстоювати свої 
ідеї та будувати невелику розповідь про виконану роботу. З 2016 року у закладі розпочалась 
реалізація Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». Проводився 
курс за вибором: у 1-А класі «Абетка театрального мистецтва» та 2-А класі «Театральне 
мистецтво». 

За програмою «Інтелект України» навчаються:  
1-А (вч. Колодій Т.А.) - 22 уч.,  
2-А (вч. Каплична Л.В.) - 32 уч.,  
3-А (вч. Сусляк Г.Й.) - 21 уч.,  
4-А (вч. Васютинська А.М.) - 33 уч.. 
 
Учні 1,2-х класів, де застосовується формувальне оцінювання показали результати за 

рік: 
1 – і класи (всього 76 учнів): 
має значні успіхи - 23 
демонструє помітний прогрес -36 
досягає результату за допомогою вчителя – 12 
потребує значної уваги і допомоги - 5 
2 – і класи (всього 93 учні): 
має значні успіхи - 35 
демонструє помітний прогрес -39 
досягає результату за допомогою вчителя – 19 
потребує значної уваги і допомоги - 0 

Моніторинг якості освіти у 2019/2020 навчальному році учнів 3,4 класів показав 
наступні результати навчальних досягнень: 

3-і класи – 76 учнів: 
високий рівень – 11 
достатній рівень - 48 
середній рівень – 17 
початковий рівень – 0 
 

4-і класи – 91 учень 
високий рівень – 14 
достатній рівень - 47 
середній рівень – 30 
початковий рівень - 0 
 



18 учнів 3,4 класів отримали Похвальні листи. 
У 2019-2020 навчальному році були створені умови для  дітей з особливими освітніми 

потребами на базі  1-А та 1-В класів та створено 2  команди психолого-педагогічного 
супроводу (вчителі-асистенти Вельська Г.С. та Гаврилюк Т.П., практичний психолог Новікова 
О.А., логопед Кицюк О.В., реабілітолог Пахолюк Н.М., дефектолог Мартемьянова О.Є., 
соціальний педагог Загороднікова К.В.). Постійно співпрацювали з інклюзивно-ресурсним 
центром № 1. Протягом року провели 5 засідань, на яких аналізували та корегували роботу 
учасників освітнього процесу. У кінці навчального року підвели підсумок ефективності 
роботи команди психолого-педагогічного супроводу та визнали результативність 
інклюзивного навчання в НВК №9, спланували роботу на наступний навчальний рік. 

 
Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів  

В період з 08 по 12 червня 2020 року за даними вчителів-предметників та класних 
керівників проведено моніторинг навчальних досягнень учнів за результатами річного 
оцінювання у 2019/2020 навчальному році з усіх предметів інваріантної складової 
навчального плану. 

40 учнів середньої та старшої школи закінчили 2019-2020 навчальний рік на відмінно. З 
них 12 нагороджені Похвальним листом за досягнення у навчанні та семеро учнів 9-х класів 
за результатами річного оцінювання отримали свідоцтва про здобуття базової загальної 
середньої освіти з відзнакою. 168 учнів, що становить 31,6%, закінчили навчальний рік з 
результатами достатнього рівня, 275 учнів – 51,7% - середнього, 49 учнів – 9,2% - початкового 
рівня. В цілому якісний показник навчальних досягнень учнів становить 49,1%. 

Від державної підсумкової атестації учні 4,9-х класів були звільнені відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 року № 463 «Про звільнення від 
проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та 
базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» та рішення педагогічної 
ради від 12.05.2020 року, протокол №8. 

 
Результативність річного оцінювання відслідковувалась за інформацією вчителів-

предметників відповідно до оцінок в класних журналах. 
Результати моніторингу предметів освітньої галузі «Філологія» 
Українська мова, річне оцінювання 

Кількість учнів 
Рівні навчальних досягнень 

Якість знань 
В % Д % С % П % 

532 73 13,7 295 55,5 159 29,9 5 0,9 69,2% 
Слід відмітити, що у цьому році тільки 5 учнів засвоїли матеріал на початковому рівні. 

Це: 
-  1 учень 7А класу – вчитель Поліщук Е.Ц.; 

- 4 учні 10Б  класу –вчитель Поліщук Е.Ц. 
 

У 5-8х та 10-11х класах контрольні роботи проводились у вигляді синхронного 
тестування на платформах «На урок» та «Всеосвіта». Учні 9х класів писали відео диктант 
використовуючи платформу ZOOM. 

Найнижчий відсоток якості знань згідно оцінок за контрольні роботи на паралелі 7-х 
класів – 53,2%. В цілому по закладу – 65%. Найнижчий показник участі учнів у дистанційному 
написанні контрольної роботи на паралелі 9х класів – 65,3%. Це зумовлено збоями у роботі з 
електронним ресурсом ZOOM. 



Освітній процес з використанням елементів дистанційного навчання показав 
необхідність більше уваги і часу приділяти виконанню завдань у формі тестів, систематичному 
повторенню раніше вивченого навчального матеріалу. 
 

Результати річного оцінювання з англійської мови наступні: 

Кількість учнів 
Рівні навчальних досягнень 

Якість знань 
В % Д % С % П % 

532 96 18,0% 257 48,3% 165 31,1% 14 2,6% 66,3% 
Початковий рівень навчальних досягнень показали  учні 5В, 6Б, 8В, 7А, 7Б, 8Б, 8В, 9А, 

9Б, 9В  класів – вчителі Олійник Ю.Ю., Шлопко Ю.Ю., Костовський Г.Л., Коломійчук Г.А.  
 
Контрольні роботи з англійської мови проводилась в синхронному ( ZOOM) 

асинхронному  (вайбер, електронна пошта) режимах. Високі показники якості ( 5 клас – 88,3%, 
8, 11-і класи – 78%) написання контрольної роботи в порівнянні з річним оцінюванням 
вказують на те, що результати роботи не зовсім відповідають реальному рівню знань 
школярів. 

  
Результати контрольних робіт з німецької мови показали, що більшість учнів мають 

достатні знання, розуміють прочитане та можуть виконувати письмові завдання. Більшість 
допущених помилок відносяться до виконання творчих завдань. Вони мають лексичний та 
граматичний характер. Крім того, як відмічає вчитель Берегова Л.В., є частина учнів, що мають 
потенціал до навчання, проте не мають бажання старанно вчитися. Тому потрібно посилювати 
мотивацію до навчання, шукати форми та методи роботи, щоб зацікавити учнів розвивати свої 
вміння та навички усного і писемного спілкування німецькою мовою. 

Якісний показник результатів контрольної роботи становить 51,4% і є нижчим  за такий 
же показник  річного оцінювання.  

Кількість учнів 
Рівні навчальних досягнень 

Якість знань 
В % Д % С % П % 

182 23 12,6 83 45,6 65 35,8 11 6 58,2% 
На початковому  рівні опанували німецьку мову 11 учнів - 2 учні з 5В класу та по 3 учні  

7А, 7Б, 8В класів.  
 
Результати навчальних досягнень учнів  з точних дисциплін за  2019-2020 навчальний 

рік. 
Математика, алгебра 

Кількість учнів 
Рівні навчальних досягнень 

Якість знань 
В % Д % С % П % 

532 69 12,9 232 43,6 225 42,4 6 1,1 56,5% 
Початковий рівень знань під час річного оцінювання учнів виявлено в 7Б, 9А,  9В, 10А,  

– вчителі Зеленіна Т.Г.,Ягіна І.О., Олійник О.В.   
 
Контрольні роботи з математики проводились у формі тестів у синхронному режимі з 

використанням платформ Всеосвіта, На урок, Мій клас, Кластайм. Учні, що не мали доступу 
до цих електронних ресурсів, писали роботи і відсилали їх вчителю на електронну пошту теж 
у синхронному режимі. Результати контрольних робіт показали, що відсоток якості 
математичних знань в цілому по закладу та становить 66%. Проте вважати його реальним не 
можна. Низький відсоток участі дітей у написанні робіт від 53% в 9х до 79% в 7х класах. 



Для підвищення рівня математичних знань учнів вчителям слід урізноманітнювати 
форми і методи роботи, використовувати інтерактивні та ІКТ технології, технології 
дистанційного навчання. 

Результати річного оцінювання з фізики: 

Кількість учнів 
Рівні навчальних досягнень 

Якість знань 
В % Д % С % П % 

348 46 13,2 200 57,5 96 27,6 6 1,7 70,7 
Початковий рівень знань показали 6 учнів 9-10-х класів – вчитель Юзвик С.В.,  
 
Результати річного оцінювання з хімії 

Кількість учнів 
Рівні навчальних досягнень 

Якість знань 
В % Д % С % П % 

348 48 13,8 160 45,9 138 39,7 2 0,6 59,7 
Оцінки початкового рівня показав два учні 8А та 8В класу – вчитель Тоненька О.О. Слід 

відмітити, що річні оцінки учнів 11А та 11Б класів показали 90% якості навчальних досягнень. 
Хочеться сподіватись, що цей рівень підтвердиться і на зовнішньому незалежному оцінюванні 

 
Результати річного оцінювання з біології 

Кількість учнів 
Рівні навчальних досягнень 

Якість знань 
В % Д % С % П % 

416 80 19,2 213 51,2 122 29,4 1 0,2 70,4 
Початковий рівень знань показав учень 7А класу, вчитель Селіванова В.В.  
 
Результати річного оцінювання з географії 

Кількість учнів 
Рівні навчальних досягнень 

Якість знань 
В % Д % С % П % 

416 59 14,2 208 50 141 33,9 8 1,9 64,2 
Початкового рівня знань досягли учні 6Б, 7Б, 8В, 9А та 9В класів, вчитель Гальчук Т.П.  
 
Результати річного оцінювання з історії України 

Кількість учнів 
Рівні навчальних досягнень 

Якість знань 
В % Д % С % П % 

532 66 12,4 220 41,4 231 43,4 15 2,8 53,8% 
Оцінки початкового рівня показали учні більшості класів закладу. Найбільше – по 3 учні 

– у 5Г та 10Б класах вчитель Кульбаба Л.М. Вчителям історії слід більше уваги приділяти 
роботі об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів. Адже результати останніх 
тестувань на ДПА–ЗНО показують вищий рівень досягнень, ніж за річним оцінюванням. 

 
Крім перерахованих вище предметів оцінки початкового рівня можна спостерігати з 

української літератури в 7А, 10Б класах – вчитель  Поліщук Е.Ц., всесвітньої історії в 7А, 7Б, 
10Б класах – вчитель Кульбаба Л.М., зарубіжної літератури в 8Б класі – вчитель Пагута Т.М. 

Питання підвищення якості надання освітніх послуг розглядалось на засіданнях 
методичних об’єднань за результатами наказів по рівню залишкових знань з математики, 
української та іноземних мов, результативності навчання за підсумками І семестру. 

Протягом навчального року окремі вчителі працювали з учнями на індивідуальних та 
групових заняттях відповідно до варіативної складової навчального плану. Під час осінніх та 
зимових канікул проводилась робота за індивідуальним графіком з учнями, що показали 



початковий рівень знань за різними видами оцінювання. Під час весняних канікул вчителі 
працювали з учнями індивідуально, використовуючи засоби дистанційного навчання. Проте 
індивідуальна та групова  робота на цих заняттях виявилась малоефективною, тому що 49 
учнів середньої та старшої школи закінчили навчальний рік з оцінками початкового рівня.   

Ці учні становлять 9,2% від загальної кількості учнів 5-11 класів навчального закладу. 
Слід констатувати, що цим учням приділялось недостатньо уваги  під час проведення уроків. 
Не завжди диференціювався навчальний матеріал, був відсутнім контроль з боку батьків. До 
5% учнів практично не виходили на зв'язок із вчителями через відсутність інтернету чи 
технічних засобів навчання. З ними вчителі та класні керівники намагались працювати, 
підтримуючи телефонний зв'язок через батьків. 

Часто були відсутніми зворотні зв’язки класних керівників та вчителів-предметників з 
батьками учнів. Часто батьки  просто не знають про низькі поточні та тематичні оцінки своїх 
дітей – щоденники, як правило, такі діти на оцінку не дають та і домашні завдання, у більшості 
випадків, не записують. А вчителі, в свою чергу, практично не відвідують батьківські збори.  

 
Моніторинг роботи з учнями з високим рівнем мотивації  

до вивчення окремих предметів 
Слід відзначити роботу з учнями з високою мотивацією до вивчення окремих предметів. 

Про результативність такої роботи свідчить 31 призових місць участі учнів в олімпіадах з 
основ наук. У ІІІ (обласному) етапі олімпіад здобули перемогу учні:  
Ганьба Софія, 10Б – ІІ місце з історії (учитель Кульбаба Л.М.) 
Пеньков Максим, 9Б клас – ІІІ місце з інформатики (учитель Смолієнко В.О.) 
Коломієць Данило, 11А клас - ІІ місце з астрономії (учитель Юзвик С.В.) 
Сташевська Аліна, 10А клас - учасник олімпіади з трудовоого навчання (учитель Штельмах 
С.Ю.) 

Моніторинговий аналіз за навчальними роками та предметами показує стабільність  
результативності  роботи педагогічного колективу з учнями з високим рівнем мотивації до 
вивчення окремих предметів. Низьким є рівень участі учнів НВК №9 в олімпіадах міського 
етапу з окремих предметів протягом певного часу: право (декілька років поспіль жодного 
призера), англійської мови, екології, інформатики. Залишається проблемою залучення учнів 
та системна підготовка їх до олімпіад. 
У конкурсі –захисті науково-дослідницьких робіт МАН України традиційно беруть участь 
учні НВК №9. 6 призових місць, 1 – учасник конкурсу – результати участі у міському етапі в 
2019-2020 н.р. 
В обласному етапі конкурсу учениця 10А класу Зелінська Вікторія посіла ІІ місце у секції 
«Практична психологія» (керівник практичний психолог Новікова О.А.), учень 11Б класу  
Марченко Дмитро став учасником (керівник Парфенюк А.В.). 

Робота в закладі налагоджена таким чином, щоб надати всім учням можливість проявити 
себе в різних галузях. Учні школи – активні учасники предметних турнірів,  Міжнародного 
конкурсу з української мови імені П.Яцика, Міжнародного мовознавчого конкурсу ім. 
Т.Шевченка та інших. 

Команди учнів НВК №9 брали участь та вибороли призові місця у предметних турнірах: 
Всеукраїнський учнівській турнір юних географів 
Довгалюк Євген 
Жмуд Любов 
Татомір Вікторія 
Феденьків Анастасія 

11А 
11А 
11А 
11А 

Керівник команди 
Гальчук Т.П. 

І – місто 
І – область 
Учасник – всеукраїнського етапу 



Коломієць Данило 11А 
Перший міський турнір юних правознавців – ІІ місце 
«Дев’ятка» 

Кісь Андрій  (капітан) 
Нікітчук Владислав 
Мішурова Даша 
Налуцишин Максим  
Куц Нікіта  

 
11Б 
11Б 
10А 
10А 
10А 

Керівник команди Вишневська Т.В. 

Турнір юних журналістів – І місце  
Жмуд Любов 
Татомір Вікторія 
Феденьків Анастасія 
Коломієць Данило 

11А 
11А 
11А 
11А 

Керівник команди 
Поліщук Е.Ц. 

І – міський етап 
ІІ етап не проводився в 
зв’язку із карантином 

Персональними переможцями конкурсів, які проходили у 2019-2020 н.р. 
стали учні: 
Міський етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді ім. Тараса Шевченка (заявка – 7 учнів, призери – 7 учнів) 

Прізвище, ім’ я учня, клас Місце  Учитель  
Кошельник Анна, 5Б  ІІІ Кондалюк Є.П., Крюкова Р.М. 
Гальчук Роман, 6А  ІІІ Замрій Г.В. 
Лопатнюк Вероніка 8А  ІІІ Крюкова Р.М. 
Маляренко Андрій 9В  ІІІ Поліщук Е.Ц., Сокальська О.В. 
Ганьба Софія 10Б  ІІІ Поліщук Е.Ц. 
Бабак Анна 11А  ІІІ Джура Н.І. 
Міський етап конкурсу ім.П.Яцика (заявка 7 учнів, призери – 6 учнів) 
Прізвище, ім’ я учня, клас Місце  Учитель  
Лопатюк Вероніка, 8А ІІ Крюкова Р.М. 
Кошельник Анна, 5 Б ІІІ Кандалюк Є.П. 
Гальчук Роман, 6А ІІІ Замрій Г.В. 
Стецюк Марина, 7 А ІІІ Поліщук Е.Ц. 
Мішурова Дар’я 10А ІІІ Джура Н.І. 

Німецько-український проект «Молодь дебатує» - призер регіональних змагань, учасник 
Всеукраїнського рівня 
Жмуд Любов 
Татомір Вікторія 
Феденьків Анастасія 
Коломієць Данило 

Томич І.В 
Колесник І.В. 

Коломієць Д. – призер регіональних, 
учасник Всеукраїнського рівня 

  Учнів, призерів олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань щорічно традиційно 
вітали на шкільному святі «Сходинки до Олімпу», яке було проведено із дотриманням усіх 
вимог до карантинних заходів. Разом із батьківським комітетом заклад преміював  учнів 
цінними подарунками. 

Виховний процес 
Слід зазначити, що велику увагу колектив школи приділяє виховній роботі, яка 

грунтується на загальнолюдських  цінностях, культурних цінностях Українського народу, 
цінностях громадянського суспільства, дотриманням прав і свобод  людини і громадянина 
тощо.  Пріоритетом якої вважаємо виховання справжнього громадянина-патріота України, 



виховано-моральну та духовну особистість, яка здатна буде реалізувати свої здібності і нахили 
у сучасному світі. Також Концепцією Нової української школи передбачено формування 
ціннісного ставлення і судження школярів, вміння вибудовувати доброзичливі і толерантні 
стосунки з учасниками виховного процесу. 

В організації виховного процесу керуємося наступними документами: стаття 15 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-іх; Державною 
соціальною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини « на період до 2021року;Закомом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії булінгу(цькуванню) від 18 .12.2018р №2657-VШ; Законом 
України «Про охорону дитинства»; лист МОН «Деякі питання організації виховного процесу 
у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннисних життєвих навичок» 
від 20.07.2020р №1/9-385 тощо. 

Виховний процес здійснюється не тільки через заходи, акції, проекти, а й через урочну 
систему, бо у цьому задіяні всі педагогічні працівники.  
    

Успіх виховного процесу залежить від взаємин між учителем та учнем, які мають 
розвиватися на основі співробітництва й ділового партнерства. Учитель і вихованець – 
рівноправні суб’єкти навчально-виховного процесу. Першочерговим завданням НВК є 
реалізація Концепції національно-патріотичного виховання за Основними орієнтирами 
виховання, а саме: 
- громадянське виховання;  
-  родинне виховання;  
- військово-патріотичне виховання;  
- моральне виховання;  
- екологічне виховання;  
- формування здорового способу життя;  
- превентивне виховання;   
- профорієнтаційна робота.  
   Класні керівники, виховна служба працюють злагоджено, реалізуючи основні нормативні 
документи МОНу та річний план роботи.  
    

Особлива увага звертається на попередження злочинності серед неповнолітніх, 
формування здорового способу життя, моральне виховання. Цьому сприяє робота 
Координаційної ради школи, робота психолога, бібліотеки, батьківської громади.  

В закладі сформувалася певна система виховної роботи: загальношкільні традиційні 
свята та заходи (1вересня, Олімпійський тиждень, День боротьби зі СНІДом «Червона стрічка 
надії», День української писемності та мови, День Соборності, День Пам’яті героїв Крут,  
Останній дзвоник, Майданс, велопробіг «Здоров’я» тощо) тематичні модулі для паралелей 
класів з орієнтирами   виховання, класні години, єдині уроки, екскурсії та походи тощо. 

Виховний потенціал також мають більшість уроків вчителів-предметників, заняття 
гуртків, перебування у ГПД. Яскравими подіями були насичені і тижні, що є традиційною 
пропагандою предметів, заохочення учнів щодо їх поглибленого навчання.  
   Особливо актуально сьогодні говорити про громадянську активність школярів, яку ми 
виховуємо через роботу учнівського самоврядування, що поступово набуває досвіду, 
впевненості, а головне – самостійності.   Щорічно учнівський парламент бере активну участь 
у семінарах,  заходах пов’язаних з  розвитком учнівського самоврядування у місті.  Лідери 
шкільного Парламенту Жмуд Л. 11-А клас, Татомір В.  11-А клас , Кісь А. 11-Б клас є 



активними учасниками молодіжного руху у м. Хмельницькому, беруть участь у міських 
проектах. Також учні 9-В класу Кулик С., Радайкін Т. 9-Б клас стали випускниками Школи 
лідерства, започаткованої у Хмельницькій міській раді.  Також силами лідерського руху у 
2018-2019 н.р. було реалізовано проект «Лаунджзона» для учнів школи. У звязку із 
карантинними заходами на жаль, не вдалося реалізувати другий проект Шкільного парламенту 
«Настільні розвиваючі ігри для учнів школи». В закладі організовано чергування вчителів, 
відбувається самообслуговування під час харчування школярів, прибирання класних кімнат 8-
11 класів та утримання пришкільної території у належному стані. Випускники  4, 9-х класів  
власноруч висадили бузкову алею в період екологічного місячника з метою покращення 
благоустрою. 
 У школі налагоджена система виховної роботи, яку забезпечують класні керівники 1-11 
класів. «Творчий учитель – творчий учень» - під таким гаслом  пройшов 2019-2020 н.р.   
Гурткова робота в закладі представлена гуртками спортивного, військово-патріотичного, 
естетичного та пізнавального напрямку.   
Всього у 2019-2020 н.р. працювало 14 гуртків. За запитом учнів школи діяв один предметний 
гурток  з математики для  старшої школи (керівники Ягіна І.О.) Згідно аналізу  у 1 семестрі 
2019-2020 н.р. гуртковою роботою в школі було охоплено 200 учні ( з них 42 учня соціально 
незахищених категорій), у 2 семестрі – 180 учнів. Це складає 23,3%  від загальної кількості 
учнів.  Порівняно з минулим роком цей показник збільшився  на 0,7%  
Всього позашкільною освітою було охоплено 31% учнів школи. Позашкільною освітою 
охоплено 67% учнів соціально незахищених категорій, що на 5% більше, ніж у  минулому 
навчальному році.  

     Результатами роботи гуртків є їхні численні перемоги та участь у різного рівня 
змаганнях, конкурсах, виступах.  
   Також в НВК створена та діє агітбригада «Живчик» - неодноразовий переможник міського 
етапу Всеукраїнського конкурсу «Молодь обирає здоровий спосіб життя». Агітбригада 
виступає перед учнями школи, закликаючи їх до здорового способу життя. У 2019-2020 н.р. 
маємо перемогу на міському конкурсі відеороликів «Ми за здоровий спосіб життя!» У 
спортивних змаганнях та конкурсах  взяли участь понад150 учнів школи. 

У 72 спартакіаді 2019-2020 н.р. НВК№9  
- Міні- футбол (дівчата) 8 місце Керівник команди Горбулько Б.О. 
- У звязку з карантином, який тривав з 11.03.2020р. по 29.05.2020р не буи проведені 

наступні змагання: 
- Волейбол (дівчата) , 
- Волейбол (старша вікова група ) – 9 місце; Керівник команди Горбулько Б.О. 

      -Змагання «Козацький  гарт» 
- Легка атлетика  
- Футбол (хлопці)  
- Регбі  
- Настільний теніс – 8 місце .Керівник :Горбулько Б. 
- Баскетбол (хлопці три на три) – 9 місце .  Керівник Пахолюк Н.М. 
- Дитяча легка атлетика виконано 3 загальнокомандне місце. Керівник : Пахолюк Н.М. 
- Кул геймс – 5 місце . Керівник :Пахолюк Н.М. 
- Змагання з гандболу ( дівчата) 6 місце, (хлопці 7 місце) 

 
У змаганнях з футболу на приз Хмельницької міської ради до Дня міста  стали учасниками  
вересень 2020 р Керівник : Горбулько Б.О. 



У змаганнях з фут залу  старша вікова група  3 місце у розіграші малого Кубку.  Керівник: 
Горбулько Б.О. 
 

Змагання з шахів у 2019-2020 н.р.  посіли 18 місце. Керівник : Пахолюк Н.М. 
У цьому навчальному році  в НВК9 не   були проведені внутрішні змагання  у рамках 
Всеукраїнського руху за здоровий спосіб життя, який започаткував громадський діяч Педан 
О.,   з нових видів спорту: флорболу (організатор Горбулько Б.О.), петанку (організатор 
Горбулько Б.О..) у звязку з карантинними заходами. Але команда школи взяла участь у 
міському турнірі з петанку і посіли 2,3 командні місця.  
У Всеукраїнському фестивалі  «Кул геймс» старша вікова група посіла 1 командне місце. 
У рамках заохочення та популяризації спорту міською футбольною командою «Сокіл» на базі 
НВК№9 були організовані показові виступи з таких видів спорту: футзал, баскетбол, бокс . У 
заходах було задіяно 178 учнів школи. 
Цьогоріч  продовжили розвивати  такий напрям у спорті як черлідинг,  на жаль не брали участі 
у змаганнях у зв’язку з карантином.  Керівнки Пахолюк Н.М. 
   У рамках національно – патріотичного виховання учні школи взяли участь у міському квесті  
до 102 річниці бою під Крутами. Обласні змагання з кульової стрільби стали учасниками. 
Взяли участь у міських  змаганнях з кульової стрільби та посіли 5 місце. У змаганнях «Юні 
козаки Поділля»  посіли 10 місце.  
Також у школі у листопаді – грудні було проведено Місячник національно- патріотичного 
виховання. Було проведено Козацькі розваги серед учнів 10-11 класів; змагання з кульової 
стрільби 4-11 класи; змагання з баскетболу  для учнів 8 класів; змагання з піонерболу для учнів 
5-6 класів. 
Щорічно традиційно до Дня фізичної культури і спорту у вересні було проведено 
Олімпійський тиждень : змагання з мініфутболу 5-8 класи, змагання з футболу 9-11 класи, 
змагання з піонерболу серед дівчат 7-11 класи, спортивні естафети для 5-6 класів 
Загалом у 2019-2020 н.р. команди та учні НВК№9 взяли участь у більш ніж 28 спортивних 
змаганнях.     

У 2019-2020 н.р. рій « Дикі бджоли» у зв’язку з карантином не взяв участь у міському етапі 
військово – патріотичної гри «Сокіл – Джура»; але маємо 2 місце у Всеукраїнському онлайн  
конкурсі «Відун»  патріотичної гри «Сокіл-Джура». 

Також у 2019-2020 н.р. керівником Юзвик С.В. була створена молодша група серед учнів 
5-6 класів.  

 
У творчому конкурсі до Дня народження  Т.Г. Шевченка  « Живи, Кобзарю, в пам’яті 
людській!» в номінації   « Моя улюблена ілюстрація до творів Шевченка» дипломом  
відзначено роботу Нікітчука В. 11-Б клас ( вчитель Зикіна М.М.) 
У міському конкурсі малюнків «Бережи природу» 15 учнв 5-9 класів взяли участь   ( вчитель 
Зикіна М.М.) 
До Дня міста вчитель Зикіна М.М. підготувала майстер – клас з виготовлення та розпису 
екосумок. 
До Великоднього  міського ярмарку вчитель Зикіна М.М. та Зелінська Н.М. підготували та 
провели для учнів школи онлайн майстер-клас з виготовлення Велікодніх прикрас.  

У міському  конкурсі читців патріотичних віршів, який проходив у онлайн форматі  « Слово 
нації»  Кубик Яна, 5-В клас  диплом  за 2 місце (вчитель Сокальська О.В.). 
Вихованці гуртка « Студія образотворчого мистецтва» (керівник Зикіна М.М.) взяли участь у 
конкурсі малюнків «Охорона праці очима дітей». 



У школі працює гурток «Ділова активність», керівник Сокальська О.В. Мета занять у гуртку 
– створення умов для прояву лідерських якостей у дітей та допомога у реалізації своїх 
організаційних здібностей. 
   Щорічно учні школи беруть активну участь у семінарах,  заходах пов’язаних з  розвитком 
учнівського самоврядування у місті.  У жовтні 2019 року лідери шкільного Парламенту Жмуд 
Л. 10-А клас, Татомір В.  10-А клас , Ганьба С. 10-Б клас  стали організаторами шкільного 
конкурсу патріотичних віршів  
«Територія Незалежності» у трьох вікових категоріях : 2-4 класи; 5-7 класи; 8-11 класи.  
Четвертий   рік поспіль учні 5-8 класів беруть участь у міських брейн - рингах  щодо організації 
міського самоврядування, а також на знання історії України та рідного краю. У 2019-2020 н.р. 
команда 5 класів  посіла 2місце  у фіналі  брейн –рингу «Місто своїми руками»,    6 класи 
нагороджені  за 3 місце, керівник Кульбаба Л.М., 7 класи посіли 3 місце, керівник Кошельник 
В.В.  , 8 нагороджені за участь ,керівник Вишневська Т.В. ,10 класи здобули 2 місце, керівник 
Кульбаба Л.М. у міських змаганнях серед шкіл міста.  Всього взяло участь 36 учнів школи. 
  Щорічно Департаментом освіти та науки України проводиться загальноміська виставка 
декоративно – ужиткового мистецтва, присвячена  Дню міста. Вчитель трудового мистецтва 
та керівник гуртка «Дизайн» Штельмах С.Ю. разом із своїми вихованцями взяли активну 
участь у виставці, а кращі роботи були представлені у квітні  на конкурсі декоративно- 
ужиткового мистецтва у Палаці творчості дітей та юнацтва. Сташевська М., учениця 10-Б 
класу має призове місце. 

До Дня захисника України  у жовтні  2019 року відбувся фестиваль пісні   «Територія  
незалежності» для учнів 5 -7 класів( вчитель Сікора Л.В.) 

У лютому 2020 року відбувся міський  огляд  художньої самодіяльності.  В програмі брали 
участь вокальна група середньої   школи  «Веселий передзвін», керівник Сікора  Л.В. 
 

Медичне обслуговування 
Медичне обслуговування у закладі протягом року здійснювалось на достатньому рівні ,  
медичні огляди та щеплення проводились згідно графіків.   
На постійному контролі всього педколективу залишається робота щодо запобігання всіх видів 
травматизму серед учасників освітнього процесу. У розділі річного плану передбачені заходи 
щодо попередження травматизму, які за минулий навчальний рік виконані.  
За звітний період  в  закладі під час освітнього процесу стався 3 випадки травматизму що на 
один менше ніж  за попередній рік та 9 мікротравми. 

 
Контрольна-аналітична управлінська діяльність 

Звітуючи про контрольно-аналітичну діяльність у 2019-2020 навчальному році, слід 
зауважити що згідно перспективного плану контролю за станом викладання предметів 
вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень з хімії, питання валеологізація 
змісту освітнього середовища школярів, робота психологічної служби закладу, стан 
викладання природознавства в 1-4 класах, стан викладання основ здоров’я (5-9 класи), питання 
національно-патріотичного виховання школярів в сучасних умовах, роль учнівських 
самоврядних організацій у формуванні громадянина України, про роботу класних керівників 
щодо формування звичок здорового способу життя школярів, стан викладання інформатики 
(5-11 класи).  

За підсумками вивчення, що проводилось шляхом відвідування уроків, вивчення 
документації, анкетування учнів, зрізів знань, співбесід з вчителями, були видані накази по 
школі, з якими ознайомлювався педколектив, а вчителі відповідного методичного  об’єднання 



розробляли заходи, щодо ліквідації недоліків. Оцінка діяльності педагогів – викладання 
предметів здійснюється на достатньому та задовільному рівнях. 

   Крім цього, щорічно відбувається контроль за станом навчального процесу в 1-х, 5-х, 
10-х класах. За підсумками проводилися консиліуми, розроблялися рекомендації.  
 

Харчування здобувачів освіти 
У 2019-2020 н.р. на основі наказу по школі було організовано харчування учнів 

початкових класів та дітей, пільгових категорій. Всього харчувалося 390 учнів. 
Звільнені на 100% від оплати за харчування:  

• 69 учнів 5-11 класи, батьки яких є учасники АТО    
• 1учень, батько якого загинув під час Революції гідності 
• переселенці 5 -11 класи - 3учні  
• діти-сироти – 4 учні 
• складні життєві обставини - 2 учні.  

З другого семестру було введено харчування по талонах. 
З початку навчального року учасників освітнього процесу харчуємо за меню Євгена 
Клопотенка. Апробовано нові страви. В меню входить багато фруктів та овочів, страви з м’яса 
та риби.  Проведена робота з учнями та батьками щодо здорового харчування. Правильний 
раціон впливає на працездатність дитини, а відтак і на рівень засвоєння корисної інформації. 

Батьки – партнери, учасники освітнього процесу. Співпраця з батьківською громадою – 
запорука успішного освітнього процесу. З метою проведення роботи на партнерських засадах 
у закладі проводилися: 

індивідуальні та групові консультації; 
батьківські збори; 
співбесіди; 
тренінги: 
1. «Адаптація здобувачів освітнього процесу  (1х класів) до школи» (практичний 

психолог Новікова О.А.) 
2. «Родина твердиня». Яким є ваш стиль спілкування. Методист Палацу творчості дітей 

та юнацтва Валькова О.В. 
3. «Протидія булінгу (цькуванню) в освітньому середовищі» (5-9 класи). 
4. «Профорієнтація – запорука вибору професії» (10-11 класи). 
 
Уся ділова документація закладу велась із дотриманням закону України «Про мови», 

Інструкцією щодо ведення ділової документації. Спостерігались недоліки у веденні та 
перевірці заступниками директора класних журналів, журналів інструктажів з техніки 
безпеки, особових справ учнів, все це узагальнено у наказах по закладу, з якими ознайомлений 
педагогічний колектив.  
    Говорячи про фінансову діяльність.ю  необхідно зазначити, що  у 2019-2020 навчальному 
році заклад  системно дотримувався нормативних документів та спрямовував кошти на 
удосконалення матеріально-технічної бази. 

   
Придбання 2019/2020     
  Всього вид бюджету   
   місцевий субвенція спец 

     
з держ 
бюдж фонд 



предмети , матеріали, обладнання         
          
Обладнання для кабінету фізики 199574   199574   
Тістоміс 17120     17120 
Сковорода електрична 21063     21063 
морозильна камера 2800     2800 
перегородка на кухню 3175 3175     
Душова кабіна 5572     5572 
посуд 6248     6248 
Газонокосарка 2589     2589 
подарунки першокласникам 6022 6022     
дидактині матеріали (НУШ) 26689 26689     
медикаменти 5420 3920   1500 
меблі шкільні 126000 50400 75600   
одяг дітям-сиротам 2200 2200     
журнали класні 5285 4853   432 
новорічні подарунки учням поч школи 37400 37400     
спец одяг 2520     2520 
миючі засоби 4160     4160 
канц прилади, крейда шкільна 3135 1799   1336 
поповнення фонду підручників 80147 80147     
компютерне обладнання, проектор 216860   216860   
мультимедійний комплекс 140000   140000   
матеріали для рем,лінолеум 132 м.кв, 
світильн 54607 31858   22749 
роботи і послуги         
Заміна дверей на харчоблоці ( 2 шт) 14286 14286     
заміна вікон харчоблок, клас (3 шт) 21006 21006     
монтаж пожежної ситналізації 347759 347759     
підключення до Інтернет 94935 94935     
ремонт приміщень 64682 64682     
монтаж відеонагляду 13696     13696 
рем. та обслугов обладнання 
(вогнегасн, контури заземл.,ін) 14953 600   14353 
Всього  1539903 791731 632034 116138 

   
Закладу надавалась благодійна допомога   

№ 
п/п 

Предмети, матеріали Сума витрат, 
грн. 

1 Стіл комп'ютерний 2400 

2 Література 1440 

3 Бетонна стяжка під лінолеум 132 кв.м 13200 

4 Встелення та поклейка лінолеуму 1700 



  Всього 18740 

      
Виходячи з аналізу роботи НВК №9 м.Хмельницького у 2019-2020 навчальному році  
сформовані завдання на новий  2020-2021 навчальний рік. 

 
 
 

ЗАВДАННЯ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 
 

Головне завдання 
Формування випускника – цілісної, всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення 
особистості, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ 
та вчитися впродовж життя. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх дітей 
шкільного віку, підготовка школярів до сучасних вимог життя,  
 
Актуальним завданнями у 2020-2021 навчальному році визначаємо: 

1. Організація якісного освітнього процесу в умовах адаптивного карантину, 
карантинних заходів пов’язаних з епідемічною ситуацією внаслідок 
поширення короновірусної хвороби (COVID-19)/ 

2. Підвищення якості математичної освіти через організацію індивідуальної та 
групової роботи з учнями та запровадження інтерактивних методів навчання. 

3. Продовжити методичний супровід реалізації Концепції НУШ, науково-
педагогічного проекту «Інтелект України» та інклюзивного навчання. 

4. Підвищувати рівень професійної компетентності педагогів засобами 
неформальної, інформальної освіти як складової підвищення якості освіти в 
рамках реалізації завдань ІІІ етапу експериментальної роботи Всеукраїнського 
рівня «Підвищення професійної компетентності педагогів засобами 
формальної, неформальної, інформальної освіти» 

5. Впровадження нових організаційних форм у методичній роботі, а саме 
створення угрупувань педагогів за темами самоосвітньої діяльності, що дасть 
можливість більш якісно працювати над покращенням якості освітньої 
діяльності у закладі. 

6. Модернізація форм і методів освітнього процесу із врахуванням можливостей 
дистанційної освіти;  

7. Підвищення рівня комп’ютерної грамотності всіх педагогів; 
8. Популяризація власного передового педагогічного досвіду, вчасної звітності, 

розміщення інформації на сайті закладу; 
9. Участь в інноваційних методичних проєктах, програмах як невід’ємної 

складової методичної роботи; 
10. Покращення науково-методичного супроводу профільного навчання; 
11. Пріоритетним орієнтиром у виховній роботі вважати національно – 

патріотичне виховання 
12. Продовжити формування ціннісного ставлення і судженні у школярів. Вміння 

вибудовувати доброзичливі і толерантні стосунки із учасниками освітнього 
процесу 

13. Розвивати медіацію однолітків, створювати служби порозуміння 
14. Проводити освітню роботу з батьками та законними представниками дітей з 



питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької 
моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом 

15. Продовжити роботу педагогічного колективу щодо реалізації принципів 
педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці здобувачів освіти, 
учителів і батьків. 

 


