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А Н А Л І З 

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

за 2020/2021 навчальний рік 

та задачі на новий навчальний рік 
 

 

        Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив у 2020/2021 

навчальному році розпочав працювати над 1 концептуально-діагностичним  

етапом науково-методичного проєкту «Педагогічні стратегії розвитку 

самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української 

школи». 

         Метою проєкту є: 

‒ розвиток самоефективності як головної умови самореалізації сучасної 

людини; 

‒ залучення педагогів до наукового пошуку; 

‒ вдосконалення форм, методів та технологій навчання на основі 

компетентнісного підходу; 

‒ психологізація та педагогізація освітнього простору з метою розвитку 

самоефективності як головної умови самореалізації особистості. 

Для реалізації завдань І етапу вчителями ШМО був вивчений теоретичний 

матеріал з питання стратегії розвитку самоефективності особистості; також 

вчителі провели відбір пакету методів та методик діагностики рівня розвитку 

основних компонентів, що характеризують самоефективність учнів різних 

вікових груп; шкільним психологом був  проведений психолого-педагогічний 

семінар з теми проєкту; закладом накопичується, популяризується та 

впроваджується досвід роботи педагогів в умовах утвердження нових форм 

організації навчального процесу, зокрема, дистанційної, індивідуальної, 

змішаної. 

     На даний момент у школі працюють 58 основних вчителів, ще 8 знаходяться 

у відпустці по догляду за дитиною, 10 асистентів вчителя, 1 логопед, 1 психолог, 

1 дифектолог, 1 соціальний педагог, 1 педагог-організатор, 1 бібліотекар та 5 

сумісників. 

Серед основних педпрацівників 18 – вчителів-методистів, 10 – старших 

учителів, 44 – вчителя мають вищу кваліфікаційну категорії, 6 –  І категорію, 3 –  

ІІ категорію, 3 – категорію «спеціаліст», 2 вчителя б/к, 8 вчителів нагороджені 

Почесним заком «Відмінник освіти України», 20 - нагороджено Почесними 

грамотами Міністерства освіти і науки України.  

Це свідчить про те, що кадровий склад закладу укомплектовано на високому 

рівні, навантаження проводиться оптимально, умотитвовано. Більшість педагогів 

проацюють за фахом, лише 5% - не за фахом. 

      Школа продовжила роботу у Міжнародних та Всеукраїнських  проєктах  

1. Заклад має успішний досвід роботи щодо реалізації Всеукраїнського 

педагогічного експерименту «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 
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Державного стандарту початкової загальної середньої освіти». Пілотні 4-Б 

(класовод Ессі-Езінг Т.М.) та 4-В (класовод Хаванська С.В.).  

2. З 2021/2022 н.р. заклад бере участь у реалізації інноваційного освітянського 

проєкту «Розроблення і впровадження  навчально-методичного забезпечення 

для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного 

стандарту базової середньої освіти» (майбутні 5-Б клас – кл.кер. Чернявська 

Ю.О. та 5-В клас – кл.кер. Сіренко Н.В.). 

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

Впроваджено в п’яти класах початкової школи. Вчителі Хижняк О.О., 

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

        З 2021/2022 н.р. за проєктом «Інтелект України» розпочинає навчання 5-А  

клас. (кл. керівник Осипчук Л.М.)   

4. «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. 
 

5. 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.  

    В поточному навчальному році роботу над проєктом продовжено.   

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. реалізує проєкт «Сексуальне виховання 

серед підлітків», який організувало німецьке товариство GIZ. Сьогодні вчитель є 

тренером проєкту «Любов, повага, секс»  та впроваджує його серед учнів 

школи. 
 

8.  Продовжується робота у Всеукраїнському освітньому проєкті «Відкривай 

Україну». Вчитель історії Сіренко Н.В. та учнівська команда «Антарес» третій 

рік поспіль є учасниками даного проєкту. Учні стали переможцями півфіналу.  

9. Продовжується робота у Міжнародному проєкті «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. 
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10. Міжнародний проєкт Британської Ради «Global teacher» для вчителів 

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

працюють тренерами та проводять сесії для вчителів міста. 
 
 

         У закладі створено умови для постійного підвищення кваліфікації 

вчителів, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації, 

розроблено та затверджено педагогічною радою план підвищення кваліфікації 

педагогів на 2021 рік (Протокол педради  №7 від 25.11.2020 р.). За 2020/2021 н.р. 

перепідготовку у ДАНО здійснили 32 вчителя. За період як дістанційного, так і 

очного навчання  вчителі школи і самостійно підвищували педагогічну 

майстерність, прослуховуючи он-лайн курси, тренінги, вебінари, беручі участь в 

відеоконференціях. Всі заяви вчителів щодо визнання дійсності результатів 

підвищення кваліфікації були розглянуті та затверджені педагогічною радою 

(Протокол  педради  №12 від 24.03.2021 р., №13 від 30.04.2021р.) 

     Три вчителя початкових класів, Ібрагімова Є.О., Дмитренко О.І. та Хижняк 

О.О. достойно пройшли І етап сертифікації (тестування). 

      На високому методичному рівні була проведена в закладі атестація 

педагогічних працівників. У 2021 році було атестовано 14 вчителів, 6 асистентів 

вчителів, 1 вчитель-логопед, 1 бібліотекар. За результатами атестації 2 вчителя 

отримали педагогічне звання «учитель-методист» (Ессі-Езінг Т.М. та Хаванська 

С.В.) та 2 вчителя звання «старший учитель» (Ткачова В.С., Воробйова Т.І.). 

(Протокол  педради  №13 від 30.04.2021 р.). 

      У листопаді 2020 року (з 17-30.11.2020р.) в закладів був провдений 

інституційний аудит (згідно наказу управління держслужби якості освіти у 

Дніпропетровській області №80 від 16.11.2020), за результатами якого в школі 

розпочата робота щодо усення недоліків та виявлених порушень (Протокол 

педради №10 від 02.02.2021 р.).  

      З цією метою в школі було проведене моніторингове дослідження системи 

оцінювання вчителів, метою якого було виявлення наявності відкритої, прозорої 

і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень. 

Адміністрація закладу використовувала такі методи дослідження як опитування, 

спостереження за проведенням навчальних занять, вивчення опрелюднених 

критеріїв, аналіз документації вчителів тощо.(Протокол педради №14 від 

03.06.2021 р.) 

      За результатами дослідження бачемо, що в закладі на достатньому рівні 

проходить система оцінювання досягнень здобувачів освіти, але необхідно до 

початку нового навчального року кожному ШМО підготувати Пам’ятки з порядку 

і правил оцінювання учнів, бажано роробляти дані крітерії спільно з учнями, 

обов’язково оприлюднити їх на сайті, системно впроваджувати  самооцінювання 

та взаємооцінювання, обов’язково впроваджувати формувальне оцінювання. 

         В поточному навчальному році здійснено монторингові зрізи знань учнів 4, 

5, 9 та 11 класів, проаналізована робота вчителів та розроблені заходи щодо 

покращення рівня знань учнів. (накази №201 та №202 від 24.05.2021 р. та накази 

№      та №         від 03.06.2021. Протокол педради №14 від03.06.2021р.) 
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     На постійному контролі в школі стоїть питання щодо створення умов рівного 

доступу до навчання всіх здобувачів освіти. (Протокол педради №8 від 

28.12.2020;  Протокол №12 від 24.03.2021; Протокол №14 від 03.06.2021). 

       В закладі навчаються за індивідуальною (6 учнів), сімейною (12 учнів), 

дистанційною (5 учнів) формами навчання та 22 дитини з ООП, для яких 

призначено 10 асистентів вчителів та визначено основні напрямки роботи щодо 

організації інклюзивного навчпння. Психолого-педагогічний супровід дітей з 

ООП здійснюється командами супроводу. Для таких дітей складені індивідуальні 

програми розвитку. Результати спостереження за навчальними заняттями 

засвідчили достатньо уваги соціалізації дітей з ООП. Вони беруть активну участь 

у спільному дозвілі, їх активно залучають до проведення позакласних заходів та 

предметних тижнів. Гарний приклад надали вчителі природничих наук, коли 

залучили дітей з ООП до проведення  «Інженерного тижня» (кер. ШМО 

Ярошенко С.В.). Вважаємо, що робота закладу щодо створення умов рівного 

доступу до навчання всіх здобувачів освіти відповідає «достатньому рівню». 

      В школі велика увага приділяється питанню впровадження в освітній процес 

найкращого педагогічного досвіду вчителів закладу та поширення його серед 

колег міста та області.(Протокол педради №13 від 30.04.2021 р., Протокол №14 

від 03.06.2021). Тому у ІІ семестрі 2020/2021 н.р. вчителі школи взяли участь у 

фестивалі педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST 

Dnipro - 2021».  Було написано чотири наукові роботи:  

 

№ ПІБ Номінація Назва роботи 

1 Ессі-Езінг  

Тамара  

Миколаївна 

«Педагогічні інноватики вчителів 

початкових класів області в 

умовах впровадження Нового 

стандарту початкової освіти» 

Розвиток критичного 

мислення молодших 

школярів 

2 Полянська 

Анастасія 

Сергіївна 

«Особливості використання 

комп’ютерних, інформаційних, 

цифрових, медіаосвітніх 

технологій на уроках української 

мови і літератури» 

Створення та 

впровадження 

мультимедійно-

цифрового контенту на 

уроках української  мови 

та літератури. 

3 Карпець  

Ольга 

Сергіївна 

«Організація ефективного 

дистанційного та змішаного 

навчання предметів 

математичного, природничого та 

технологічного напрямків» 

Технологія змішаного та 

дистанційного навчання: 

чим зацікавити та 

мотивувати дітей 

покоління «альфа». 

4 Чернявська 

Юлія 

Олександрівна 

«Інноваційність вчителя 

суспільних дисциплін в умовах 

дистанційного навчання» 

Форм взаємодії «учень-

вчитель» як засіб 

ефективного он-лайн 

навчання на уроках 

історії. 

         Особливу увагу заклад приділяє роботі з обдарованною молоддю та роботі 

учнів в науковому товаристві: написанню наукових робіт та підготовці до їх 
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захисту. В школі НТУ очолює вчитель української мови Полянська А.С. Її 

учениця Доля Анастасія другий рік поспіль є переможницею МАН. Дівчина бере 

активну участь у проведенні круглих столів, учнівських науково-практичних 

конференцій, науково-дослідницьких експедицій, квестів. Ділеться своїм досвідом 

серед однолітків, бере участь в установчих сесіях МАН. Під керівництвом 

вчителя проводить велику пошуково-дослідницьку роботу.  

      Цілеспрямовано проводилася позакласна робота з учнями, яка забезпечувала 

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

конкурсах, олімпіадах, змаганнях. У 2020/2021 н.р. учні школи брали участь в 

міському етапі олімпіад з базових дисциплін. За результатами міського етапу 

олімпіад в школі 28 призових місця. 13 вчителів-предметників підготували 

переможців (Лях Л.В., Полянська А.С., Колесник Н.Ю., Приходько Я.О., 

Чернецька Л.М., Чернявська Ю.О., Сіренко Н.В., Янченко Л.А., Олійник О.М., 

Карпець О.С., Ярошенко С.В., Ткачова В.С., Байдал Н.К.) Обласний етап 

проведення олімпіад був скасований через загостення пандемії . 

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 (25.08.20 р; 25.12.20 р; 20.04.21 р.; 31.05.21 р.) на яких 

обговорювалися всі важливі методичні питаня. 

    В школі продовжили свою роботу ШМО вчителів. Проводилися засідання МО 

вчителів предметних кафедр, де обговорювалися питання організації та 

проведення моніторингових зрізів знань, предметних тижнів, підготовки до участі 

у конкурсах та олімпіадах.  Яскраво, цікаво та пізнавально пройшли шкільні 

предметні тижні кафедри математики, природничих наук- «Інженерний тиждень», 

української мови та літератури.  

       2020/2021 н.р. був оголошений роком математичної освіти згідно з Указом 

Президента України №31\2020. Вчителями школи були 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. 

Робота ШМО відповідає «достатньому рівню». 

Згідно з річним планом роботи школи упродовж I семестру 2020/2021 н. р. в 

школі проведено комплексну перевірку стану викладання та рівня навчальних 

досягнень учнів з фізичної культури, ЗУ та ОЗ. Результати перевірки 

обговорювалися на педагогічній раді (Протокол №8 від 28.12 2020 р.).  

Слід зазначити, що якості знань учнів з фізичної культури, ЗУ та ОЗ 

відповідають «достатньому та високому  рівням».   

       Наш заклад має успішний досвід роботи щодо реалізації Всеукраїнського 
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педагогічного експерименту «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.  

      З 2021/2022 н.р. заклад бере участь у реалізації інноваційного освітянського 

проєкту «Розроблення і впровадження  навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти» (майбутні 5-Б клас – кл.кер. Чернявська Ю.О. та 5-В 

клас – кл.кер. Сіренко Н.В.) 

         З 2017 р. у школі розпочато роботу за проектом  «Інтелект України». На 

даному етапі за проектом у школі успішно працюють п’ять класів ( Хижняк О.О. -

1-А, Дмитренко О.І. - 2-А,  Орлова Г.Л. - 3-А, Ямпольська Л.І. - 3-Б,  Майборода 

С.В. – 4-А). 

            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. Завдяки міжпредметним зв’язкам, які існують в 

«Інтелекті України», об’єкти, які вивчаються на уроках, стають більш 

зрозумілими. 

     У наступному 2021/2022 н.р. учні, які навчаються за проєктом «Інтелект 

Україна», переходять до 5 класу (кл. керівник Осипчук Л.М.) 

     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.  

       Для аналізу роботи молодих спеціалістів та їх наставників була створена 

комісія у складі педпацівників:Черенецької Л.М, Яценко В. М., Коміссарчук А.І., 

Ковальової М.В., Майбороди С.В.   

      Стажування молодих вчителів відбувалося протягом  9 місяців. З 12.10. - 

16.10.2020  та з 26.04.- 30.04.2021 р. були проведені Тижні творчості вчителів-

стажерів, в рамках якого пройшли відкриті уроки.  

На достатньому методичному рівні пройшли уроки молодих спеціалістів: 

Леонтович Н.О., Зеленової М.С., Осінної Л.М. 

                Упродовж року організовано та проведено наступні колективні методичні 

заходи: психолого-педагогічні семінари: «Навчальна самоефективність та 

закономірності її формування на різних вікових етапах розвитку учнів»; 

«Сучасніпрактики психологічної, педагогічної підтримки дітей у складних життєвих 
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обставинах», «Комфортні умови навчання  як умова розвитку самоефективності 

особистості»; тренінг «Почуття та потреби як елемент комунікації»;педради 

(28.08.20 р.; 28.12.20 р.; 31.05.21 р.). 

        Робота закладу виявилася плідною та дала позитивні результати в навчанні. 

За підсумками річного оцінювання за 2020/2021н.р. 9 учнів є претендентами на 

нагородження  Золотими медаллями: 

 

         Якість знань учнів в 2020/2021 н.р. в середньому по школі на кінець 

навчального року  з 5 по 11 класи в цілому склала  55%.  

        За підсумками річного оцінювання 90 учнів (72 учня 5-11 кл. та 18 учнів 4 

кл.) нагороджено Похвальними листами за відмінні успіхи у навчанні.  

         У порівнянні з минулим роком якість знань учнів  збільшилася лише на 1 %. 
 

Початков

а школа 

% 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020- 

2021 

2021- 

2022 

2 класи 74 72    

3 класи 72 70    

4 класи 67 69 68 63  

Середній 

показник по 

1-4 кл 

71

% 

70

% 
-   

Середня 

та старша 

школа 

% 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020- 

2021 

2021- 

2022 

5 класи 47 57 68 74  

6 класи 51 40 53 59  

7 класи 29 38 39 45  

8 класи 36 30 38 35  

9 класи 35 46 16 46  

ІІ ст. 5-9 42% 43% 43% 53%  

10 класи 37 43 58 64  

11 класи 30 42 70 63  

ІІІ ст.  34% 42%  64% 63%  

Середній 

показник 

по 5-11 кл 

38% 43% 54% 55%  

Медаль 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Золота 5 3 1 1 7 9 

Срібна 2 1 - 2 2 0 

Всього 7 4 1 3 9 9 



 

 

 

Предмети: 2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 
2020-

2021 

2021- 

2022 

Українська мова 52 64 72 65  

Українська література 72 81 73 80  

Зарубіжна література 77 86 82 80  

Російська мова 65 65 72 77  

Література 85 82 85 86  

Іноземна мова: 

англійська -  

німецька -  

французька  

іспанський  

 

62 

93 

76 

 

71 

77 

63 

90 

 

84 

86 

85 

96 

 

75 

86 

- 

94 

 

Математика (5-11 кл.)  

46 

 

53 

 

59 

54-алг 

54-геом 

 

Фізика 48 52 61 62  

Інформатика 84 85 84 87  

Хімія 57 62 67 63  

Біологія 80 78 80 74  

Географія 74 86 85 87  

Економіка 96 100 - -  

Історія У80  

В75 

У83 

В 79 

У 84 

В 83 

У 85 

В 88 

 

Правознавство 86 78 93 87  

Громадянська освіта 100 100 100 100  

Основи здоров'я 96 94 86 90  

Трудове навчання 100 100 100 98  

Фізична культура 98 98 99 95  

ОТМ 98 94 95 99  

Музика 86 98 100 97  

Захист Вітчизни\Захист України 99 100 98 95  

Художня культура/мистецтво 100 98 98 93  

Основи критичного мислення 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:  

Математичний 10-А -  73%,  

Історичний 10-Б -  57%;  

Математичний 11-А - 97%,  

Іноземної філології 11-Б - 54%,  

Технологічний 11-В - 7% 

 У 2020/2021 н.р. державну підсумкову атестацію в 4 та 9 класах 

наказом МОН  України «Про організоване завершення 2020/2021 н.р.» №1/9-

218 від 27.04.2021 р. було відмінено; а згідно Закону України «Про внесення 



 

 

 

змін до деяких законодавчих актів України… щодо окремих питань 

завершення 2020/2021 н.р.» № 1/9-229 від 30.04.2021 р. випускники  школи 

звільняються від проходження ДПА.       

             У 2021/2022 н.р. колектив школи буде працювати над 2 етапом науково-

методичного проєкту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективності 

особистості в освітньому просторі Нової української школи». 

                              Задачі закладу на новий навчальний рік: 

1. Взяти до уваги всі висновки щодо якості освітньої діяльності школи, які 

надала державна служба якості освіти України після проведення 

інституційного аудиту закладу. Працювати над усуненням недоліків. 

                                                                          Упродовж року 

2. Тримати на постійному контролі крітерії оцінювання учнів, системно 

впроваджувати  самооцінювання та взаємооцінювання.  

Упродовж року 

3. Дотримуватися та неухильно виконувати накази МОН України від 

20.08.2018 №924, 27.08.2019 №1154, 16.09.2020 №1146 щодо здійснення 

формувального оцінювання навчальних досягнень учнів 

Упродовж року 

4. З 2021/2022 н.р. взяти участь у реалізації інноваційного освітянського 

проєкту «Розроблення і впровадження  навчально-методичного забезпечення 

для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного 

стандарту базової середньої освіти». (5-Б клас – кл.кер. Чернявська Ю.О. та 

5-В клас – кл.кер. Сіренко Н.В.). 

                                                                                        Упродовж року 

5. Продовжити експериментальну роботу, долучившись до пілотування нових 

Типових навчальних планів для старшої школи. 

Протягом року, адміністрація школи. 

6. Продовжити роботу закладу за програмою «Інтелект України». 

Протягом року, адміністрація школи та вчителі-предметники. 

7.  Активізувати роботу шкільного методичного центру «СвітОсвіт». Сприяти 

орієнтації педагогів на реалізацію потреб швидкозмінного суспільства та 

активного залучення до сертифікації.  Створювати умови для забезпечення 

сучасного рівня викладання предметів шкільного циклу, надавати роз’яснення 

та рекомендації щодо продуктивного застосування нових можливостей в 

галузі освіти.  

Протягом року, ЗДВР Яценко В.М., Коміссарчук А.І. 

8.  Продовжити роботу наукового товариства учнів «Ерудит» по підготовці 

учнів до написання та захисту наукових робіт.  

Протягом року, ЗДВР ЯценкоВ.М.  

9. Створювати в школі умови для підвищення мотивації здобувачів освіти з 

успішного оволодіння знаннями і навичками.  

            Протягом року, адміністрація школи та вчителі-предметники 

 

 

Директор                        Лілія ЧЕРНЕЦЬКА 


