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 А Н А Л І З 

методичної роботи ЗШ І-ІІІ ст. №9 м. Павлограда 

за 2019-2020 навчальний рік 

та задачі на новий навчальний рік 

 

         Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив у 2019-2020 

навчальному році розпочав працювати над 5 узагальнюючим  етапом обласного 

науково-методичного проєкту «Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства», міського проєкту "Модернізація змісту методів і 

форм методичної роботи з метою забезпечення реалізації освітніх стратегій 

соціалізації особистості громадянського суспільства" та шкільного 

«Забезпечення реалізації освітніх стратегій соціалізації особистості через 

створення розвивального освітнього простору навчального закладу». 

 

У школі працювали 82 основних педпрацівника: з них 1 логопед, 1 

психолог, 1 дифектолог, 1 соціальний педагог.  

Із них 18 – учителів-методистів, 14 – старших учителів, 46 – вчителів вищої 

категорії, 8 – учителів І категорії, 7 – учителів ІІ категорії, 11 – спеціалістів, 10 

вчителів б/к, 8 вчителів нагороджені Почесним заком «Відмінник освіти 

України», 20 - нагороджено Почесними грамотами Міністерства освіти і науки 

України. 

 

Школа в 2019-2020 н.р. продовжила роботу 

 у Міжнародних та Всеукраїнських  проєктах   

1. Продовжують роботу пілотні класи НУШ з впровадження нового 

державного стандарту (вч. Хаванська С.В. та Ессі-Езінг Т.М.). 
 

2. З 2017 р. в школі розпочато роботу за проектом  «Інтелект України». 

Впроваджено в чотирьох класах початкової школи. Вчителі Дмитренко О.І., 

Орлова Г.Л., Ямпольська Л.І., Майборода С.В.   

3. «Людина. Родина. Світ» - проєкт (інтегрований курс) для учнів початкових 

класів благодійного фонду Октая Алієва. За його підручником школа працює 

другий рік поспіль. Мета курсу – формування в учнів уяви про себе, сімейні 

стосунки та навколишній світ. 
 

4. Школа увійшла до складу 10 загальноосвітніх навчальних закладів, які 

отримають можливість першими використати у своїй роботі навчально-

методичні матеріали з формування громадянської компетентності та беруть 

участь у проєкті «Просування громадянської освіти в початковій школі в 

контексті нових освітніх стандартів». Цей проект впроваджується 

Всеукраїнським фондом "Крок за кроком" в рамках Програми сприяння 

громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.  

         У жовтні-листопаді 2019 р. вийшла збірка з вправами наших вчителів 

(Хаванської С.В., Ессі-Езінг Т.М., Майбороди С.В.). Школа отримала Подяку 

за вагомий внесок в реалізацію проєкту. 
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5.   В рамках освітньої ініціативи #книгоНУШ із заснування в школах 

книжкових лабораторій змін «Зі сторінок у життя», організованої командами 

Міжнародний інститут інтегрального розвитку Empatia.pro та EdCamp 

Ukraine. Ця ініціатива стала завершальним компонентом проекту ШКОЛА 

ЕМПАТІЇ, який фінансується в рамках литовської Програми розвитку 

співпраці та сприяння демократії за фінансової підтримки Шведського 

Інституту. Освітня ініціатива відбувалася з 21 листопада до 9 грудня в рамках 

святкування Всесвітнього Дня гідності. У заході взяли участь 536 шкіл, серед 

яких наша школа посіла 2 місце та отримала  45 науково-популярних книг, 

завдяки вчителю історії, Затолокіній Ю.С. 

6. Продовжується робота над проєктом «Вчимося жити разом» з розвитку 

життєвих навичок та надання психосоціальної допомоги дітям, підліткам та 

родинам, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні. Виконавцями проекту є 

Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» та Національний Університет «Києво-

Могилянська академія». Учитель основ здоров’я Сілошенко І.А. та учитель 

початкових класів Воробйова Т.І. активно реалізують проєкт у початковій, 

основній та старшій школі, а наш заклад є базовим по Дніпропетровській області 

для впровадження активностей проекту «Вчимося жити разом». 

7. Вчитель Сілошенко І.А. з 2018 р. стала учасником проекту «Сексуальне 

виховання серед підлітків», яке організувало німецьке товариство GIZ. Сьогодні 

вчитель є тренером проєкту «Любов, повага, секс». 
 

8.  Всеукраїнський освітній проєкт «Відкривай Україну». Вчитель історії 

Сіренко Н.В. та учнівська команда «Антарес» другий рік поспіль є учасниками 

проєкту. Учні стали переможцями півфіналу, який проходив у м. Полтава. Наразі 

триває робота, щодо розробки нових матеріалів до участі у фіналі проєкту. 
 

9. Вчитель фізичної культури Сердюкова Т.С. брала участь у 

Всеукраїнському проєкті «Посилка успіху», який організовувала благодійна 

організація Klitschko Foundation за підтримки фундації UEFA Foundation for 

Children. Школа отримала комплект спортивного інвентарю. 
 

10.  Міжнародний спортивний проєкт «Круті ігри», запропонований 

федерацією легкої атлетики, впроваджують вчителі фізкультури. Школа 

отримала легкоатлетичний інвентар за перемогу в регіональних (1 місце) та 

обласних змаганнях (ІІІ місце). 
 

11.  Міжнародний трирічний проєкт «First Lego League». Вчитель Тарасов 

Ю.В. та шкільна команда з робототехніки «9WIZARDS» на даному етапі 

готуються до участі у всеукраїнському турнірі FLL, який відбудеться в м. Києві. 
 

12. Міжнародний проєкт Британської Ради «Global teacher» для вчителів 

англійської мови. Вчителі Приходько Я.О. та Алексєєва О.Л. другий рік 

працюють тренерами та проводять сесії для вчителів міста. 
 
 

13.   Міжнародна благодійна акція «Щедрий вівторок» від благодійного фонду 

«Запорука». В школі було проведено благодійний ярмарок, кошти від якого були 

переведені на рахунки онкохворих дітей – 25 587 гр. 
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14. Всеукраїнський екологічний проєкт «Мішечок», організований 

компанією PEPSICO та за підтримки МОН України, викликав велику 

зацікавленість (284 учасника). 

 

          За 2019 р. та 2020 р. перепідготовку у ДАНО здійснили 34 вчителя. За 

період дістанційного навчання (з12.03.2020-29.05.) вчителі школи підвищували 

педагогічну майстерність, прослуховуючи он-лайн курси, тренінги, вебінари, 

беручі участь в відеоконференціях. Майборода С.В., вчитель початкових класів, 

перша пройшла сертифікацію та отримала 20% грошову надбавку. 

Вчитель історії Чернявська Ю.О. 26 листопада 2019 р. брала участь у 

регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності 

«Вчитель року -2020», де виборала І місце та стала учасницею обласного етапу. 

За результатами конкурсу Чернявська Ю.О. посіла 5 місце. 

          У І семестрі 2019-2020 н.р. для участі у фестивалі педагогічних інновацій 

освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro - 2020» було відібрано дві 

наукові роботи. За результатами фестивалю   вчителі отримали призові місця та 

отримали дипломи ІІ ступеню,  це: Полянська Анастасія Сергіївна  

«Інтегративний підхід у формуванні ключових компетентностей учнів»; 
Чернявська Юлія Олександрівна  «Цифрові технології на уроках історії як засіб 

розвитку творчих здібностей учнів». 

На початку року в школі була створена методична рада до складу якої  увійшли 

заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, голови методичних 

об'єднань,  вчителі-методисти та творчі вчителі. Протягом року відбулися  засідання 

методичної ради школи (30.08.19р; 10.12.19р; 07.04.20; 23.06.20р.)  за темами: завдання 

та затвердження робочого навчального плану на новий навчальний рік; розвиток 

творчої ініціативи вчителів; удосконалення та пошук активних і цікавих форм ведення 

уроку; використання ІКТ; участь у шкільних та міських етапах олімпіад, 

всеукраїнських конкурсах та аналіз роботи шкільного колективу за рік.  

    В школі продовжили свою роботу ШМО вчителів. Проводилися засідання МО 

вчителів предметних кафедр, де обговорювалися питання організації та 

проведення моніторингових зрізів знань, семінарів, предметних тижнів, 

підготовки до участі у конкурсах та олімпіадах, комплексної перевірки вчителів 

природничого циклу, результативності шкільних та міських турів олімпіад тощо. 

Роботу ШМО можно вважати «задовільною», а роботу вчителів плідною. 

        За підсумками річного оцінювання за 2019-2020н.р. 9 учнів є претендентами 

на нагородження  медаллями: 

Медаль 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Золота - 8 1 7 2 5 3 1 1 7 

Срібна 3 4   2 2 1 - 2 2 

Всього 3 12 1 7 4 7 4 1 3 9 

           

        Цілеспрямовано проводилася позакласна робота з учнями, яка забезпечувала 

мотивацію учнів до навчання. Учні школи постійно беруть участь у турнірах, 

конкурсах, олімпіадах, змаганнях. У 2019-2020 навчальному році школа посіла  І 



 

 4 

місце у II етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. За результатами 

міського етапу олімпіад в школі 43 призових місця, обласних – 16 . 
ІІ етап (міський) ІІІ етап (обласний) 

 Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика 

І м. –Воловик Артем, 8а (вч. Лях Л.В.) 

Ім. –  Зінченко Марія, 4 г кл (вч. Майборода С.В.) 
ІІ м. –  Ольховська Олександра, 11б (вч. Кононенко О.І.) 

ІІ м. –  Дмитриченко Аріна, 9а (вч. Ситарська Л.Д.) 

ІІ м. –  Усенко Максим,10а (вч. Лях Л.В.) 

ІІІ м.  – Курбатов Іван, 7з (вч. Чередниченко К.С.) 

ІІІ м. –  Доля Анастасія, 10б (вч. Полянська А.С.) 

 

 

              

10 Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді ім. Т.Г. Шевченка 

Ім. – Доля Анастасія,10б  (вч. Полянська А.С.) 

ІІ м – Василенко В. 11а, (вч. Лях Л.В.) 

ІІІ м. – Андрієнко О., 9б, (вч. Ситарська Н.Г.) 

  ІІ м. – Доля Анастасія, 10б  (вч. Полянська А.С.) 

  

  

Знай. люби, бережи (зоологія) 

І м –  Візніченко А., 7а (вч.Ярошенко С.В.) 

ІІ м. – Кожанова В., 6з(вч. Ткачова В.С.) 
 

Українська мова та література 

І м. –  Ольховська Олександра,11б(вч. Кононенко О.І.) 

І м. –Доля Анастасія, 10б (вч. Полянська А.С.) 

І м. –Бойкова Марія, 8а (вч. Лях Л.В.) 

І м. –Доля Анастасія, 10б (вч. Полянська А.С.) 

ІІ м. – Бойкова Марія, 8а (вч. Лях Л.В.) 

МАН І м. –Доля Анастасія, 10б (вч. Полянська А.С.) 

науково-дослідницька робота 

Іноземна мова  

І м. – Глєбова Л., 11а   (вч. Алексєєва О.Л.) 

І м. – Симоненко В., 10б    (вч. Приходько Я.О.) 

ІІ м. -  Петленко Д. 10б   (вч. Приходько Я.О.) 

ІІ м. – Логвінов І., 8з  (Сохань Ж.А.) 
ІІ м. – Лапшина В., 9а (вч. Алексєєва О.Л) 

ІІІ м. -  Варяница,  8  (вч. Чернецька Л.М) 

ІІІ м. – Дмитриченко А., 9а (вч. Алексєєва О.Л) 

Фр.м. ІІІ м. –  Тригуб  О. 11б (вч. Юровських С.М.) 

           ІІІ м. – Адвокатова А., 9б  (вч. Юровських С.М.) 

ІІІ м. – Глєбова Л., 11а   (вч. Алексєєва О.Л.) 
ІІІ м. – Петленко Д., 10б (вч. Приходько Я.О.) 

 

  

Російська мова 

  

Історія 

ІІІ м. –  Осіпова Олександра, 9а (вч. Чернявська Ю.О.) 

ІІ м. – Чередниченко Богдан, 10 (вч. Затолокіна Ю.С.) 
 

Правознавство 

                    

Фізика, астрономія 

ІІ м.  Кожем’яка Микита, 11а (вч. Пономарьова О.М.)астр 
  

 

Математика 

ІІІ м. - Симоненко Владислав, 10б  (вч. Суріна Н.О.) 

ІІІ м. - Козорог Вікторія, 11а(вч. Борисенко М. В.) 

ІІ м. - Соловйов Іван, 11а (вч. Борисенко М. В.) 

 

      Біологія  

І м.  – Бойкова Марія, 8а.  (вч. Ткачова В.С..) 

ІІ м. –  Архипов Павло,  10а  (вч. Ярошенко С.В.) 

І м.  – Байкова Марія, 8а  (вч. Ткачова В.С..) 
 ІІІ м. - Архипов Павло,  10а  (вч. Ярошенко С.В.)  

МАН ІІ м. – Лисецька М. науково-дослідницька 

робота 

Хімія 

І м.  – Рюміна Катерина  8а (вч. Байдал Н.К.)  ІІ м.  – Рюміна Катерина  8а (вч. Байдал Н.К.) 

Географія\ економіка  

І м.     – Архипов Яків, 10а  (вч. Осипчук  Л.М.) 

ІІІ м. –Турчин Олександр, 10а  (вч. Осипчук  Л.М.) 

ІІІ м. – Кутицька Вікторія, 9б (вч. Осипчук  Л.М.) 

 

 ІІ м. – Архипов Яків, 10а  (вч. Осипчук  Л.М.) 

І м. –Турчин Олександр, 10а  (вч. Осипчук  Л.М.) 

 

Трудове навчання 
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І м. – Ляшенко Катерина, 11б  (вч. Асєєва О.А.) 

ІІІ м. – Танигіна Анастасія. 8а  (вч. Коміссарчук А.І.) 

І м. -  Кожем’яко Микита, 11а  (вч. Тарасов Ю.В..) 

ІІ м. - Рубцов Борис, 9 (вч. Тарасов Ю.В.) 

ІІ м. -  Кожем’яко Микита, 11а  (вч. Тарасов Ю.В..) 

ІІ м. – Ляшенко Катерина, 11б  (вч. Асєєва О.А.) 

 

 

Інформатика\ Інформаційні технології 

ІІ м. – Журавель Євгеній, 10 (вч. Карпець О.С.) 

ІІІ м. – Послєдова Аніта        (вч. Карпець О.С.)  

  І м. – Джежела Нікіта, 9   (вч. Панченко Т.І.) 

        ІІІ м. – Джежела Нікіта, 9   (вч. Панченко Т.І.) 

                Всього призових місць – 43 (38 учнів) Всього призових місць - 16 
 

  Згідно з річним планом роботи школи протягом I семестру 2019- 2020 н. р. 

у школі проведено комплексну перевірку стану викладання та рівня навчальних 

досягнень учнів з української мови та літератури. Даний предмети в школі 

викладають: 

№ ПІБ Категорія, 

звання 

Пед. 

стаж 

Якість знань за І сем. 

та рік 

% 

1.  Лях Л.В. Вища, «учитель-

методист» 

32 Мова –73-91 

Література – 96-99 

Зар. літ. – 98-98 

2.  Кононенко О.І. Вища, «старший 

учитель» 

40 Мова –50-65 

Література –79-86  

Зар. літ. –85-81 

 

 
3.  Ситарська Л.Д. Вища, «учитель-

методист» 

43 Мова –42-56 

Література – 58-68 

Зар. літ. –63-75 

4.  Ситарська Н.Г. Друга категорія 8 Мова – 64-79 

Література – 82-90 

Зар. літ. – 81-88 

5.  Полянська А.С. Вища категорія 10 Мова – 82-84 

Література – 99-91 

Зар. літ. – 98-94 

6.  Чередниченко К.С. спеціаліст 2 Мова – 53-62 

Література – 77-78 

Зар. літ. – 77-78 

 

        

          Вважаємо, що доцільно надалі  впроваджувати елементи новітніх технологій з 

метою формування в учнів високої пізнавальної активності та зацікавленості 

предметом; продовжити роботу з узагальнення результатів моніторингових зрізів  

якості знань зукраїнської мови та проведення контролю діяльності ШМО щодо 

поліпшення якості знань учнів, тримати на особливому контролі підготовку учнів 

випускних класів до  ЗНО з даного предмету. 

         Середній показник якості знань учнів по школі за результатами І семестру 

складає з української мови 54% ,  української літератури - 74 % . зарубіжної 

літератури -   85 %; за рік з української мови 72% ,  української літератури - 73 % 

зарубіжної літератури -   82 %. 
 

З метою популяризації власного досвіду вчителі узагальнюють свої наробки 

та поширюють їх як через публікації на он-лайн ресурсах, так і через друковану 

продукцію.  
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         У розпорядженні вчителів є 4 навчальних кабінети: №15, №16, №22, №24 

Обладнання та матеріальне забезпечення кабінетів №15, №22 потребують 

оновлення, а саме, необхідно придбати для використання ком’ютерну техніку. В 

кабінеті №16 вчителем використовується інтерактивна дошка, яка дає можливість 

забезпечити оптимальні умови для організації освітнього процесу та реалізації 

завдань Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 
          Аналіз відвіданих уроків продемонстрував: усі відвідувані уроки відбулися 

своєчасно, відповідно до календарного плану викладання на 2019-2020 н.р. 

Структури уроків відповідали поставленим цілям та типам уроків. Слід 

відзначити логічну послідовність, взаємозв’язок етапів, оптимальний темп 

ведення уроків, розміщення вправ за принципом росту труднощів усіх 

відвідуваних уроків. Учителями впроваджуються різноманітні технології: метод 

проектів, групова робота, за бажанням використовують комп’ютерну підтримку.  
На уроках учителя використовують сучасну інформацію, уроки носять 

розвиваючий характер. За результатами комплексної перевірки вчителів 

української мови та літератури можна вважати їх роботу «задовільною». 
Згідно з річним планом роботи школи протягом IІ семестру 2019- 2020 н. р. 

в школі проведено комплексну перевірку стану викладання та рівня навчальних 

досягнень учнів з іноземної мови. Даний предмети в школі викладають 8 

вчителів: вища кв. кат. – 4, Ік. - 2, спец. – 2. 

За результатами І семестру 2019-2020 навчального року  вчителі школи 

мають такі показники: 
№ ПІБ               % якості 

1 Чернецька Л.М. Англ – 81% Ісп – 100% 

2 Юровських С.М. Англ –  60% Фр. – 89% 

3 Алєксєєва О.Л. 76% 

4 Терещенко О.А. 74% 

5 Приходько Я.О. 78% 

6 Сохань Ж.А. 85% 

7 Шаміна І.В. 59% 

8 Карапетян Д.Р.  

        Щорічно від 40 до 60 учнів школи беруть участь в  загальноукраїнському 

країнознавчому конкурсі з англійської мови «Гринвіч». Кількість учасників 

зростає з року в рік. Учні з великим інтересом сприймають інформацію про 

країну, мову якої вивчають. 

Вчителі школи беруть активну участь у міських методичних заходах. 

Приходько Я.О. та Алексєєва О.Л. проводять як тренери семінари для вчителів 

міста та району з метою підвищення їх професійної майстерності.   

Щорічно вчителі іноземної мови приймають участь в роботі комісії на 

міських олімпіадах з іноземної мови та готують учнів до участі в олімпіаді. 

Протягом останніх  років команда учнів ЗШ №9 займає  призові місця.  

Результати олімпіади свідчать про систематичну та плідну роботу вчителів з 

обдарованими учнями. 

 

ІІ етап (міський) 
Загальне 

місце 
ІІІ етап (обласний) 

2019-2020  
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І м. – Глєбова Л., 11а   (вч. Алексєєва О.Л.) 

І м. – Симоненко В., 10б    (вч. Приходько Я.О.) 
ІІ м. -  Петленко Д. 10б   (вч. Приходько Я.О.) 

ІІ м. – Логвінов І., 8з  (Сохань Ж.А.) 

ІІ м. – Лапшина В., 9а (вч. Алексєєва О.Л) 

ІІІ м. -  Варяница,  8  (вч. Чернецька Л.М) 
ІІІ м. – Дмитриченко А., 9а (вч. Алексєєва О.Л) 

Фр.м. ІІІ м. –  Тригуб  О. 11б  

(вч. Юровських С.М.) 
           ІІІ м. – Адвокатова А., 9б  

                (вч. Юровських С.М.) 

І м 

 

 
ІІІ м. – Глєбова Л., 11а   (вч. Алексєєва О.Л.) 

ІІІ м. – Петленко Д., 10б (вч. Приходько Я.О.) 

 

2018-2019 

Ім. – Дмитриченко Арина., 8а (вч. Алексєєва О.Л) 

І м. – Симоненко В., 9з    (вч. Приходько Я.О.) 

ІІІ м. – Глєбова Любов, 10а  (вч. Алексєєва О.Л.) 

ІІІ м. – Лапшина В., 8а (вч. Алексєєва О.Л)   

Фр.м. І м. –  Тригуб Ольга 10б (вч. Юровських 

С.М.) 

 ІІ м. –  Євтушенко Дарʼя 9з (вч. Юровських С.М.) 

І м.  

2017-2018  

І м. –  Гамій Ярослава, 10б  (вч. Синяк О.О.)   
І м. – Симоненко В., 8з    (вч. Приходько Я.О.) 

ІІ м. – Глєбова Любов, 9а  (вч. Алексєєва О.Л.)   

 

І м 

 
ІІІ м. - Глєбова Любов, 9а  (вч. Алексєєва О.Л.) 

 

2016-2017 

Ім. Гамій Ярослава 9бкл. (вч. Юровських С.М.)   

Ім.  Глєбова Любов 8акл. (вч. Алексєєва О.Л.)   
Ім. ІІІ м. Гамій Ярослава 9бкл. (вч. Юровських С.М.)   

 

 З метою популяризації власного досвіду вчителі узагальнюють свої 

наробки та поширюють їх  через публікації на он-лайн ресурсах так і через 

друковану продукцію. 

          Вважаємо, що доцільно надалі  впроваджувати елементи новітніх технологій з 

метою формування в учнів високої пізнавальної активності та зацікавленості 

предметом; продовжити роботу з узагальнення результатів моніторингових зрізів  

якості знань з іноземної мови та проведення контролю діяльності ШМО щодо 

поліпшення якості знань учнів, тримати на особливому контролі підготовку учнів 

випускних класів до  ЗНО з даного предмету. 

       Наш заклад продовжив працювати у Всеукраїнському педагогічному 

експерименті «Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової загальної середньої освіти». Пілотні 4-Б (класовод Ессі-Езінг Т.М.) та 

4-В (класовод Хаванська С.В.). Загалом майже всі учні початкових класів 

навчаються вже за стандартами НУШ. Вчителі використовують новий підхід до 

навчання дітей. Акцент робиться на вміннях, а не на знаннях. Дітей навчають 

працювати в колективі й розуміти інших. Освіта  спрямовується на розвиток 

компетенцій. Діти вчаться шукати інформацію, вирішувати проблеми й ефективно 

комунікувати одне з одним.  

Для роботи  в класах НУШ за рахунок субвенції з державного та місцевого  

бюджетів школа постійно отримує необхідні меблі та техніку: ноутбуки, 

принтери, ламінатори, такі засоби навчання, як танграми, розвиваючі ігри, 

мікроскопи, конструктори, набори музичних інструментів, геометричних фігур, 

лічильний матеріал, лупи, терези, мірний посуд та інше.  
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         З 2017 р. у школі розпочато роботу за проектом  «Інтелект України». На 

даному етапі за проектом у школі успішно працюють чотири класи ( 1-А 

Дмитренко О.І., 2-А Орлова Г.Л., 2-Б Ямпольська Л.І., 3-А Майборода С.В.)            

Вчителі підвищували свій педагогічний досвід щодо особливостей викладання 

предметів в класі «Інтелект України», прослуховуючи вебінари, відвідуючи курси 

в м. Києві, Дніпрі, беручі участь в обласних тренінгах. Школярі навчаються за 

спеціально розробленими навчальними планами, навчальними програмами, 

затвердженими МОН. Основна увага на уроках приділяється розвитку в учнів 

пізнавальних процесів: пам ʹяті, мислення, уваги; розвитку особистісних якостей 

школярів: цілеспрямованості, організованості, наполегливості. На уроках  учні 

набувають необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого 

мислення, самоконтролю та самооцінки. Діти вчаться раціонально організовувати 

свою навчальну працю. Дві години на тиждень учні вивчають предмет 

«Навчаємося разом», де опановують різноманітні прийоми навчально-

пізнавальної діяльності. Головна мета цього предмета – навчити дитину вчитися.  

Завдяки міжпредметним зв’язкам, які існують в «Інтелекті України», об’єкти, які 

вивчаються на уроках, стають більш зрозумілими. 

        Протягом поточного навчального року продовжила свою роботу ШМВ (кожна 

3 середа місяця), в рамках якої були проведені уроки молодими вчителями та 

новими, які прибули в новому н.році. Засідання ШМВ проводилися в нестандартній 

творчій обстановці. Тематика засідань засвідчила, що керівник та вчителі-наставники 

проводили плідну роботу відповідно проблеми «Впровадження інноваційних 

технологій в навчальний процес».  

       Для аналізу роботи молодих спеціалістів та їхніх наставників була створена 

комісія у складі педпацівників: Рябової А.В., Яценко В. М., Коміссарчук 

А.І.,Чернецької Л.М., Ковальової М.В.  Стажування молодих вчителів відбувалося 

протягом  9 місяців. З 07.10.2019 р. по 11.10.2019 був проведений Тиждень 

творчості вчителів-стажерів та нових учителів, в рамках якого пройшли 

відкриті уроки (14 відкритих уроків). На високому методичному рівні пройшли 

уроки Чернецької Л.М. Вчитель вміло через гру подавала новий матеріал учням, 

швидко міняла форми роботи на уроці, згідно вимог віку учнів. Матеріал було 

викладено логічно,  динамічно на достатньому науковому рівні. Час вчителем 

було розподілено раціанально, достатньо часу приділено закріпленню матеріалу.  

На достатньому методичному рівні пройшли уроки молодих спеціалістів: 

Чередниченко К.С., Леонтович Н.О.та Бойко В.О., вчителя Ситарської Н.Г. 

       Уроки Шаміної І.В. та Карапетян Д.Р. потребують вдосконалення, бо 

пройшли з деякими порушеннями методики викладаня.  

         Протягом навчального року на високому методичному рівні були проведені 

предметні тижні. Їх проведення стало традиційним в школі методичним заходом, 

бо вони дають можливість педагогам підвищувати рівень своєї кваліфікації, а 

учням показати свої знання, вміння та навички, розвивати організаційні здібності, 

поглювати знання з предметів. Предметні тижні стали своєрідними творчими 

звітами, що формують творчі відносини між вчителями та учнями.  

                Упродовж року організовано та проведено наступні колективні методичні 

заходи:  
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‒ навчальні тренінги: «Профсійне вигорання», «Ненасильницька комунікація» 

04.11.-07.11. 2019, «Емпатія – це…» (06.01.2020), «Фасилітація\групова робота» 

(09.01.2020); 

‒ фестиваль «Сучасний урок -2019»  (09-13.12.19р.: 

‒ педради (30.08.19р.; 28.12.19р.; 29.05.20р.) 

         У 2019-2020 н.р.  24 жовтня колективом школи проведено міський 

семінар шкільних бібліотекарів з теми «Краєзнавча робота шкільної 

бібліотеки – важливий засіб патріотичного виховання школярів» 

У школі на достатньому методичному рівні пройшла атестація 

педпрацівників. Атестувалося  13 вчителів та 1соціальний педагог:  
‒ вчитель англійської мови Терещенко Олена Анатоліївна; 

‒ вчитель російської мови Нерівна Олена Петрівна; 

‒ вчитель інформатики Карпець Ольга Сергіївна; 

‒ вчитель української мови Лях Людмила Володимирівна; 

‒ вчитель англійської мови Юровських Світлана Миколаївна; 

‒ вчитель географії Осипчук Людмила Миколаївна; 

‒ вчитель математики Набока Наталія Володимирівна;  

‒ вчитель математики Борисенко Марина Володимирівна; 

‒ вчитель початкових класів Самохіна Валентина Миколаївна; 

‒ вчитель початкових класів Ковальова Марина Валеріївна; 

‒ вчитель початкових класів Дмитренко Оксана Іванівна; 

‒ вчитель географії Копил Тетяна Володимирівна; 

‒ вчитель історії Чернявська Юлія Олександрівна; 

‒ соціальний педагог Ярошенко Олег Юрійович. 

Шкільною атестаційною комісією І рівня був атестований  1 вчитель: 

підтверджена кваліфікаційна категорія  «спеціаліст першої категорії» учителю 

англійської мови Терещенко Олені Анатоліївні. 

 Комісією ІІ рівня було атестовано  12 вчителів та 1 соціальний педагог: 

відповідають раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст 

вищої категорії»:  

‒ учитель російської мови Нерівна Олена Петрівна; 

‒ учителя інформатики Карпець Ольга Сергіївна. 

відповідають раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст 

вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню  «учитель – 

методист» :  

‒ учитель української мови Лях Людмила Володимирівна; 

‒ учитель англійської мови Юровських Світлана Миколаївна; 

‒ учитель географії Осипчук Людмила Миколаївна. 

 відповідають раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії    «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічному званню  «старший учитель»:  

‒ учитель математики Набока Наталія Володимирівна;  

‒ учитель математики Борисенко Марина Володимирівна; 

‒ учитель початкових класів Самохіна Валентина Миколаївна. 

 відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»    учителю 

початкових класів Ковальовій Марині Валеріївні.                         
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присвоєна кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:                 

‒ учителю географії Копил Тетяні Володимирівні;  

‒ учителю історії Чернявській Юлії Олександрівні. 

‒  учителю початкових класів Дмитренко Оксані Іванівні. 

підтверджено раніше встановлений 11 тарифний розряд соціальному 

педагогу школи Ярошенко Олегу Юрійовичу. 

          Шкільною атестаційною комісією порушене клопотання перед 

атестаційною комісією ІІ рівня про  

 нагородження Почесною грамотою міського відділу освіти 

Павлоградської міської ради:  

‒ учителя математики Борисенко Марини Володимирівни; 

‒ соціального педагога Ярошенка Олега Юрійовича. 

 нагородження Почесною грамотою департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації:  

‒ учителя української мови Лях Людмили Володимирівни; 

‒ учителя історії Чернявської Юлії Олександрівни. 

 нагородження Подякою МОН України учителя географії Осипчук 

Людмили Миколаївни. 

Атестаційна комісія закріпила своїх членів за педпрацівниками, які атестуються, 

для надання   консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації.  

            З 18-29.11.2019 р. та упродовж лютого 2020 р. вчителі, які атестуються, 

провели цікаві інтерактивні,  різноманітні за формою  відкриті уроки, які 

пройшли на високому методичному рівні.  

         Упродовж І семестру адміністрація закладу проводила фронтальний 

контроль якості знань учнів за паралелями: так у вересніі відвідано уроки учнів 5, 

10 класів; у жовтні – 5 та 1 класів, у листопаді - уроки учнів 6 -7 кл., у грудні, 

січні та лютому – 8-9 кл. та були проведені співбесіди з учнями 9 класів і їх 

батьками щодо подальшого навчання та вибору профільності в 10 класі.  

Пройшли малі педради, на яких було проаналізовано роботу учнів, учителів та 

класних керівників.  

     В 2019-2020 н.р. учні школи та вчителі вперше тривалий час (з 12.03.-

29.05.2020) працювали в дистанційному режимі. Слід відмітити, що незважаючи 

на труднощі, вчителі школи опанували нові інтернет платфоми для онлайн 

навчання: 

Початкова школа 

Google Class room - безкоштовний веб-сервіс створений Google для навчальних 

закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань 

безпаперовим шляхом. 

Matific - платформа для навчання математики. Безкоштовний збірник 

математичних онлайн-вправ. 

https://naurok.com – освітній проект «На урок», український освітній онлайн-

портал для вчителів і учнів. 

https://vseosvita.ua - портал «Всеосвіта» містить найрозширенішу та 

найактуальнішу базу навчальних матеріалів. 

Skype - безкоштовне програмне забезпечення, що дозволяє організувати текстову, 

https://naurok.com/
https://vseosvita.ua/
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голосову та відео-конференції. 

Viber - безкоштовний месенджер. 

Предмети філологічного циклу 

https://litnaspola.blogspot.com – особистий блог вчителя української мови та 

літератури Полянської Анастасії Сергіївни. 

https://ukrmovalegko.blogspot.com/ - особистий блог вчителя української мови та 

літератури Чередніченко Катерини. 

https://yanaprihodkoteach.blogspot.com - особистий блог вчителя англійської мови 

Приходько Яни Олександрівни. 

https://naurok.com – освітній проект «На урок». 

https://kahoot.com/ - навчальна платформа на основі ігор. 

https://learningapps.org/ - інтерактивна та мультимедіа підтримка навчального 

процесу 

YouTube – відеохостинг. 

Viber - безкоштовний месенджер. 

е-mail - електронна пошта. 

Українська мова та література, підготовка до ЗНО 

https://prometheus.org.ua/zno/ -Курс «Українська мова та література. Підготовка до 

ЗНО». 

Історія 

https://chernavska39.blogspot.com- особистий блог учителя історії Чернявської 

Юлії Олександрівни.  

https://sites.google.com/site/sijtnadii/home - особистий сайт вчителя історії Сіренко 

Надії Вікторівни. 

https://www.ed-era.com/courses/ - Платформа EdEra. 

https://naurok.com – освітній проект «На урок». 

YouTube – відеохостинг. 

Viber - безкоштовний месенджер. 

Математика 

https://gioschool.com/ - Безкоштовна платформа для вивчення математики. 

Viber - безкоштовний месенджер. 

Географія 

http://pangeya9.blogspot.com - особистий блог учителя географії Осипчук 

Людмили Миколаївни. 

Viber - безкоштовний месенджер. 

е-mail - електронна пошта. 

Біологія 

Viber - безкоштовний месенджер. 

е-mail - електронна пошта. 

Хімія 

https://naurok.com – освітній проект «На урок». 

Viber - це безкоштовний месенджер. 

е-mail - електронна пошта. 

Фізика 

Viber - безкоштовний месенджер. 

е-mail - електронна пошта. 

https://litnaspola.blogspot.com/
https://ukrmovalegko.blogspot.com/
https://yanaprihodkoteach.blogspot.com/
https://naurok.com/
https://kahoot.com/
https://learningapps.org/
https://prometheus.org.ua/zno/
https://chernavska39.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/sijtnadii/home
https://www.ed-era.com/courses/
https://naurok.com/
https://gioschool.com/
http://pangeya9.blogspot.com/
https://naurok.com/
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Природознавство 

Viber - безкоштовний месенджер. 

е-mail - електронна пошта. 

Інформатика 

https://dystosvita.gnomio.com - cайт дистанційного вивчення інформатики 

ДистОсвіта Платформа. 

https://courses.prometheus.org.ua/ - Prometheus (алгоритми і проекти Scratch; 

основи інформаційної безпеки; WORD та EXCEL: інструменти і лайфхаки; 

основи програмування). 

https://www.ed-era.com/courses/ - Платформа EdEra (основи веб-розробки: HTML). 

https://osvita-inform.blogspot.com/ - особистий блог учителя інформатики Панченко 

Тетяни Іванівни. 

https://vseosvita.ua/user/id68248/blog - особистий блог учителя інформатики 

Карпець Ольги Сергіївни. 

https://naurok.com – освітній проект «На урок». 

Viber - безкоштовний месенджер. 

 Трудове навчання 

https://mstarasov1.blogspot.com/ - особистий блог учителя трудового навчання 

Тарасова Юрія Валентиновича. 

5 класс: https://hobbyclass9.blogspot.com/p/5_17.html 

6 класс: https://hobbyclass9.blogspot.com/p/6.html 

7 класс: https://hobbyclass9.blogspot.com/p/7.html 

8 класс: https://hobbyclass9.blogspot.com/p/8.html 

9 класс: https://hobbyclass9.blogspot.com/p/9.html - сторінки особистого блогу 

вчителів трудового навчання Коміссарчук Алли Іванівни та  Асєєвої Олени 

Анатоліївни. 

Основи здоров'я 

https://naurok.com – освітній проект «На урок». 

Viber - безкоштовний месенджер. 

Фізична культура та Захист Вітчизни 

https://zv9school.blogspot.com - особистий блог учителя фізичної культури та 

захисту Вітчизни Голуба Леоніда Григоровича. 

https://sport9shkola.blogspot.com - особистий блог учителя фізичної культури 

Рябухи Юлії Михайлівни. 

https://vseosvita.ua/user/id696861 - особистий блог учителя фізичної культури 

Лавріщевої Олени Анатоліївни. 

https://bv9schooll.blogspot.com - особистий блог учителя фізичної культури  

Бойко В.О.  

Критичне мислення 

https://prometheus.org.ua/  

        Робота виявилася плідною та дала позитивні результати в навчанні. Якість 

знань учнів в 2019-2020 н.р. в середньому по школі на кінець навчального року  з 

5 по 11 класи в цілому склала  54% За підсумками річного оцінювання 117 учнів 

(66 учнів 5-11 кл. та 51 учень 3-4 кл.) нагороджено похвальними листами за 

відмінні успіхи у навчанні. У порівнянні з минулим роком якість знань учнів  

збільшилася на 12%. 

https://dystosvita.gnomio.com/
https://courses.prometheus.org.ua/
https://www.ed-era.com/courses/
https://osvita-inform.blogspot.com/
https://vseosvita.ua/user/id68248/blog
https://naurok.com/
https://mstarasov1.blogspot.com/
https://hobbyclass9.blogspot.com/p/5_17.html
https://hobbyclass9.blogspot.com/p/6.html
https://hobbyclass9.blogspot.com/p/7.html
https://hobbyclass9.blogspot.com/p/8.html
https://hobbyclass9.blogspot.com/p/9.html
https://naurok.com/
https://zv9school.blogspot.com/
https://sport9shkola.blogspot.com/
https://vseosvita.ua/user/id696861
https://bv9schooll.blogspot.com/
https://prometheus.org.ua/
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                      Якісні показники успішності по класам такі: 
 

Початков

а школа 

% 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2 класи 71 81 74 72  

3 класи 68 68 72 70  

4 класи 68 73 67 69 68 

Середній 

показник по 

1-4 кл 

69

% 

74

% 

71

% 

70

% 
- 

Середня 

та старша 

школа 

% 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

5 класи 55 53 47 57 68 

6 класи 43 37 51 40 53 

7 класи 30 38 29 38 39 

8 класи 32 28 36 30 38 

9 класи 25 41 35 46 16 

ІІ ст. 5-9 38% 41% 42% 43% 43% 

10 класи 60 29 37 43 58 

11 класи 58 81 30 42 70 

ІІІ ст.  62% 55% 34% 42%  64% 

Середній 

показник 

по 5-11 кл 
43% 44% 38% 43% 54% 



 

 

 

Предмети: 2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Українська мова 56% 53 52 64 72 

Українська література 77% 72 72 81 73 

Зарубіжна література 78% 71 77 86 82 

Російська мова 58% 66 65 65 72 

Література 78% 80 85 82 85 

Іноземна мова: 

англійська -  

німецька -  

французька  

іспанський  

 

72% 

89% 

86% 

 

61 

89 

54 

 

62 

93 

76 

 

71 

77 

63 

90 

 

84 

86 

85 

96 

Математика (5-11 кл.) 44% а  

44% г  

50% м 

50а 

54г 

56м 

 

46 

 

53 

 

59 

Фізика 58% 56 48 52 61 

Інформатика 92% 88 84 85 84 

Хімія 85% 66 57 62 67 

Біологія 76% 79 80 78 80 

Географія 72% 73 74 86 85 

Економіка 93% 100 96 100 - 

Історія  У70    

В77 

У73   

В79 

У80  

В75 

У83 

В 79 

У 84 

В 83 

Правознавство 89% 89 86 78 93 

Основи здоров'я 76% 74 96 94 86 

Трудове навчання 93% 96 100 100 100 

Фізична культура 94% 96 98 98 99 

ОТМ 83% 88 98 94 95 

Музика 95% 97 86 98 100 

Захист Вітчизни\Захист України 97% 90 99 100 100\96 

Художня культура 87% 86 100 98 98 

Основи критичного мислення - 100 100 100 100 

 

       Значна увага приділялася профілізації навчання старшокласників. Саме 

вона позитивно впливає на якість освітніх послуг, оскільки пов’язана з 

підвищенням готовності випускників здобувати подальшу освіту та з свідомим 

вибором професії. За цей рік профільним навчанням  охоплено 100% 

старшокласників. Якість знань учнів у профільних класах за рік наступна:  

10-А 90%, 10-Б 52%; 11-А 88%, 11-Б 45%. 

 У 2019-2020 н.р. державну підсумкову атестацію в 4 та 9 класах 

наказом МОН  України №463 від 30.03.2020 р. було відмінено; а згідно 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

окремих питань завершення 2019-2020 н.р.» від 18 червня 2020 р.  

випускники  школи звільняються від проходження ДПА.       

             У 2020-2021 н.р. колектив школи буде працювати над новим науково-

методичним проєктом.  



 

 

 

               2020-2021 н.р. оголошено роком математичної освіти згідно з 

Указом Президента України №31\2020. Мають бути вжиті всі заходи для: 

‒ створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання 

математичних дисциплін, зокрема із застосуванням ефективних 

технологій формування та розвитку математичної компетентності учнів; 

‒ створення умов для підвищення мотивації здобувачів освіти з успішного 

оволодіння математичними знаннями і навичками, їх застосування у 

соціальній, економічній, технологічній, науковій та інших сферах 

суспільного життя; 
‒ розширення можливостей для розвитку математичної компетентності 

учнів, зокрема через мережу математичних гуртків у закладах загальної 

середньої освіти. 
 

 

Директор                               А.В. Рябова  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Школа в 2019-2020 н.р. продовжила роботу 

 у Міжнародних та Всеукраїнських  проєктах   

1. Продовжують роботу пілотні класи НУШ з впровадження нового 

державного стандарту (вч. Хаванська С.В. та Ессі-Езінг Т.М.). 
 

2. З 2017 р. в школі розпочато роботу за проектом  «Інтелект України». 

Впроваджено в чотирьох класах початкової школи. Вчителі Дмитренко О.І., 

Орлова Г.Л., Ямпольська Л.І., Майборода С.В.   

3. «Людина. Родина. Світ» - проєкт (інтегрований курс) для учнів 

початкових класів благодійного фонду Октая Алієва. За його підручником 

школа працює другий рік поспіль. Мета курсу – формування в учнів уяви про 

себе, сімейні стосунки та навколишній світ. 
 

4. Школа увійшла до складу 10 загальноосвітніх навчальних закладів, які 

отримають можливість першими використати у своїй роботі навчально-

методичні матеріали з формування громадянської компетентності та беруть 

участь у проєкті «Просування громадянської освіти в початковій школі в 

контексті нових освітніх стандартів». Цей проект впроваджується 

Всеукраїнським фондом "Крок за кроком" в рамках Програми сприяння 

громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.  

         У жовтні-листопаді 2019 р. вийшла збірка з вправами наших вчителів 

(Хаванської С.В., Ессі-Езінг Т.М., Майбороди С.В.). Школа отримала 

Подяку за вагомий внесок в реалізацію проєкту. 
 

5.   В рамках освітньої ініціативи #книгоНУШ із заснування в школах 

книжкових лабораторій змін «Зі сторінок у життя», організованої командами 

Міжнародний інститут інтегрального розвитку Empatia.pro та EdCamp 

Ukraine. Ця ініціатива стала завершальним компонентом проекту ШКОЛА 

ЕМПАТІЇ, який фінансується в рамках литовської Програми розвитку 

співпраці та сприяння демократії за фінансової підтримки Шведського 

Інституту. Освітня ініціатива відбувалася з 21 листопада до 9 грудня в рамках 

святкування Всесвітнього Дня гідності. У заході взяли участь 536 шкіл, серед 

яких наша школа посіла 2 місце та отримала  45 науково-популярних книг, 

завдяки вчителю історії, Затолокіній Ю.С. 

6. Продовжується робота над проєктом «Вчимося жити разом» з розвитку 

життєвих навичок та надання психосоціальної допомоги дітям, підліткам та 

родинам, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні. Виконавцями 

проекту є Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» та Національний Університет 

«Києво-Могилянська академія». Учитель основ здоров’я Сілошенко І.А. та 

учитель початкових класів Воробйова Т.І. активно реалізують проєкт у 

початковій, основній та старшій школі, а наш заклад є базовим по 

Дніпропетровській області для впровадження активностей проекту «Вчимося 

жити разом». 

7. Вчитель Сілошенко І.А. з 2018 р. стала учасником проекту «Сексуальне 

виховання серед підлітків», яке організувало німецьке товариство GIZ. 

Сьогодні вчитель є тренером проєкту «Любов, повага, секс». 
 



 

 

 

8.  Всеукраїнський освітній проєкт «Відкривай Україну». Вчитель історії 

Сіренко Н.В. та учнівська команда «Антарес» другий рік поспіль є 

учасниками проєкту. Учні стали переможцями півфіналу, який проходив у м. 

Полтава. Наразі триває робота, щодо розробки нових матеріалів до участі у 

фіналі проєкту. 
 

9. Вчитель фізичної культури Сердюкова Т.С. брала участь у 

Всеукраїнському проєкті «Посилка успіху», який організовувала благодійна 

організація Klitschko Foundation за підтримки фундації UEFA Foundation for 

Children. Школа отримала комплект спортивного інвентарю. 
 

10.  Міжнародний спортивний проєкт «Круті ігри», запропонований 

федерацією легкої атлетики, впроваджують вчителі фізкультури. Школа 

отримала легкоатлетичний інвентар за перемогу в регіональних (1 місце) та 

обласних змаганнях (ІІІ місце). 
 

11.  Міжнародний трирічний проєкт «First Lego League». Вчитель Тарасов 

Ю.В. та шкільна команда з робототехніки «9WIZARDS» на даному етапі 

готуються до участі у всеукраїнському турнірі FLL, який відбудеться в м. 

Києві. 
 

12. Міжнародний проєкт Британської Ради «Global teacher» для вчителів 

англійської мови. Вчителі Приходько Я.О. та Алексєєва О.Л. другий рік 

працюють тренерами та проводять сесії для вчителів міста. 
 
 

13.   Міжнародна благодійна акція «Щедрий вівторок» від благодійного 

фонду «Запорука». В школі було проведено благодійний ярмарок, кошти від 

якого були переведені на рахунки онкохворих дітей – 25 587 гр. 
 

14. Всеукраїнський екологічний проєкт «Мішечок», організований 

компанією PEPSICO та за підтримки МОН України, викликав велику 

зацікавленість (284 учасника). 

 


