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Основна діяльність НВК №13 у 2016-2017 н.р. була спрямована на створення умов для 

реалізації державної політики в сфері освіти згідно із  ст.53 Конституції України, Конвенції 

про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону 

України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої 

та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової 

освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції профільного навчання у старшій 

школі, Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, інших 

нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти, Статуту 

НВК №13 та у відповідності  до плану роботи НВК№13 на 2016-2017 н.р. 

Управління школою здійснювалося згідно річного плану роботи школи, плану 

внутрішкільного контролю, календарних планів вчителів-предметників і планів виховної 

роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована 

на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, 

забезпечувала координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в 

процесі роботи, сприяла досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного 

процесу й забезпечувала планомірний розвиток школи.  

Результати роботи за основними напрямками діяльності навчального закладу 

узагальнені в наказах по школі.  

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» в школі на вересень 2016 

року укомплектовано 26 класів, у яких навчалося 647  учнів, на кінець навчального року - 

637 учнів: 

1-4 класи – 341 учнів; 5-9 класи – 262 учні; 10-11 класи – 34 учнів. 

Середня наповнюваність класів – 24,5 учні.  

Упродовж навчального року  із закладу вибуло 25 учнів, прибуло – 15 учнів.  

В  закладі було укомплектовано 5 груп продовженого дня – 140 учнів.  

За бажанням батьків було організовано 14 груп (174 учні), яким надавалися додаткові 

освітні послуги з надання консультацій. Оплата праці проводилася за кошти батьків, 

відповідно до заключних угод. 

        Упродовж навчального року згідно з планом внутрішкільного контролю адміністрацією 

школи контролювались такі питання: 

- стан  викладання  фізики (астрономії),  математики,  української  мови  та  літератури 

(літературного читання), зарубіжної літератури, хімії, інформатики, польської і російської 

мови, англійської мови, географії (я у світі), основ здоров’я, трудового навчання, історії, 

Захисту Вітчизни; 

- стан ведення журналів; 

- перевірка зошитів з української мови, з української літератури, з математики; 

- робота групи продовженого дня; 

- техніка читання учнів 1-4 класів; 

- робота гуртків, секцій, факультативів; 

- рівень навчальних досягнень учнів 2-11 класів; 

- робота по профілактиці правопорушень, шкідливих звичок; 

- виконання програми з навчання  правил вуличного руху, поведінки на воді, поведінки; 

- з вибухонебезпечними речовинами. 

Згідно з планом внутрішкільного контролю на кінець року проведено моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів 2-11 класів. Якість знань за 2016-2017 н.р. становить 80,6% . 

Серед учнів 5 -11 класів високий рівень навчальних досягнень  мають 38,7% учнів, 

достатній – 41,9%, середній – 18,5%, початковий – 0%. 

У початковій школі навчається 265 учнів 2-4 класів. Якісний показник  їхніх знань – 

91,1%. Високий рівень – 44,6%, достатній – 46,5%, середній – 8,5%, початковий -  0%. 

У базовій та старшій школі навчається 301 учень. Якість їх знань – 80,6%. 



На високому рівні навчалися 38,7%, достатньому –41,9%, середньому – 18,5%, 

початковому – 0. Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли 

висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які могли б підвищити свій рівень навчальних 

досягнень.  Низьким є рівень якості знань у  8-Б та 9-А, 10 класах. Аналіз рівня навчальних 

досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем є низька мотиваційна основа, 

недостатня робота із учнями, які мають проблеми у засвоєнні навчального матеріалу та 

відвідування навчальних занять. 

Важливою ланкою в навчально-виховному процесі є методична робота з педагогічними 

кадрами, яка здійснювалась відповідно нормативних документів та за урахування 

індивідуальних можливостей вчителів, їх методичної підготовки, професійного рівня, 

матеріально-технічної  базу школи.  

         Структура науково - методичної роботи в школі визначалася на рік. Всі вчителі школи 

були охоплені різними формами методичної роботи, відвідували міські семінари, були 

залучені до роботи у шкільних, міських методичних об'єднаннях. Науково - методична 

робота здійснювалась  за основними організаційними формами: індивідуальними (самоосвіта 

вчителів, творчі звіти, атестація, наставництво), груповими (шкільні методичні об’єднання, 

творчі групи, школа педагогічної майстерності, школа молодого вчителя) та колективними 

(засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, психолого – педагогічні 

семінари, предметні  тижні).    

          Внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами мала системний 

характер. Планування її було здійснено на основі діагностичного анкетування вчителів та на 

підставі конкретного аналізу результатів навчально-виховної роботи закладу. Шляхом 

анкетування вивчено творчий потенціал  кожного педагога, його професійні запити. 

Головним у методичній роботі було надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі 

розвитку педагогічної майстерності в залежності від рівня професійної компетентності 

кожного педагога. Особистісно зорієнтований підхід до процесу підвищення професійної 

компетентності педагогів навчального закладу здійснювався через дотримання принципів 

практичної спрямованості та через оптимальне поєднання різних форм і методів методичної  

роботи.  

           Проблема над якою працював  педколектив  школи  в 2016-2017н.р.: «Забезпечення 

освітніх послуг на засадах компетентнісного підходу та переорієнтації на цілі сталого 

розвитку». 

            З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва 

методичною роботою  в НВК №13 працювала  методична рада, до складу якої  увійшли  -  

заступник директора школи з науково – методичної роботи, керівники шкільних методичних 

кафедр,  досвідчені вчителі закладу.  

             Упродовж  року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: 

 Аналіз методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік. Завдання методичної служби 

НВК (методична рада, предметні кафедри, творчі групи) на 2016-2017 навчальний рік. 

 Затвердження планів роботи методичних  кафедр.  

 Розподіл обов’язків між членами методичної ради. 

 Про продовження роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Забезпечення 

освітніх послуг на засадах компетентнісного підходу та переорієнтації на цілі 

сталого розвитку”. 

 Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2016-2017 

навчальному році. 

 Організація профільного навчання у 10-х класах. 

 Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. 

 Робота з обдарованими та здібними учнями НВК № 13. 

 Про підготовку учнів до участі у шкільних, міських предметних олімпіадах, конкурсі-

захисті учнівських робіт по ліній МАН. 

 Організація методичної роботи  з молодими вчителями. 



 Декада передового досвіду вчителів, які атестуються в 2016-2017 н.р. 

 Участь вчителів у шкільному, міському конкурсі «Освіта Кам’янця – Подільського на 

шляхах реформування». 

 Підготовка до участі вчителів у конкурсі «Вчитель року -2017». 

 Про підготовку до атестації педагогічних працівників. 

 Аналіз результатів методичної роботи за І семестр. 

 Моніторинг знань учнів з базових  предметів. 

 Участь учнів у ІІ етапі конкурсу-захисту  учнівських робіт по лінії МАН. 

 Оцінка творчої активності та професійної  компетенції вчителів ( звіт вчителів на    

засіданні предметної кафедри). 

 Підсумок участі вчителів у педагогічній виставці «Освіта м. Камянця-Подільського на 

шляхах реформування».  

 Підсумок участі учнів у міському етапі   олімпіад  з  базових  дисциплін,  конкурсі   

ім. П. Яцика , конкурсі - захисті учнівських   робіт по лінії МАН. 

 Про забезпечення належної підготовки учнів випускних класів до ЗНО та ДПА. 

 Підсумки рейтингу вчителів, що атестуються. Підготовка атестаційних матеріалів. 

 Підсумок участі вчителів у педагогічній виставці «Освіта м.Камянця-Подільського на 

шляхах реформування».  

 Підсумок участі учнів у міському етапі   олімпіад   з  базових дисциплін,  конкурсі   

ім. П. Яцика, конкурсі - захисті учнівських   робіт по лінії МАН. 

 Про забезпечення належної підготовки учнів випускних класів до ЗНО та ДПА. 

 Підсумки рейтингу вчителів, що атестуються. Підготовка атестаційних матеріалів. 

 Результативність методичної роботи за   ІІ семестр 2016-2017 н.р. 

 Моніторинговий супровід ефективності профільного навчання. 

 Підсумки курсової підготовки,   підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

 Результати атестації педагогічних   працівників. 

 Визначення основних напрямків методичної роботи  на 2017-2018 н. р. 

      З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та 

індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працювали методичні 

кафедри: 

 кафедра початкових класів –  керівник Орловська Е.С.; 

 кафедра суспільно – гуманітарних  дисциплін  – керівник Романюк Л.В.; 

 кафедра іноземних мов – керівник Самборська С.В.; 

 кафедра природничо –математичних дисциплін – керівник Мосьондз С.В.; 

 кафедра «Здорового способу життя та предметів художньо – естетичного циклу» 

керівник Ставнійчук А.О.; 

 керівник школи молодого вчителя «Пошук» - керівник Усачова Н.В. 

        Робота методичних кафедр була спрямована на удосконалення методичної підготовки, 

фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені 

заплановані згідно з планом роботи засідання методичних кафедр, на яких обговорювалися 

як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення 

підсумкових контрольних робіт,  проведення державної підсумкової атестації), так і науково-

методичні питання. 

       Учителі працювали  над вдосконаленням своєї фахової педагогічної майстерності 

шляхом участі у різноманітних конкурсах, семінарах, конференціях тощо: 

 Сероветник А.Г. -  участь у  обласному Інтернет-форумі «Науково-методичний 

супровід педагогічних працівників у світлі Концепції нової української школи»; 

регіональній науково-практичній конференції «Сучасні технології початкової освіти: 

реалії та перспективи»; 

 Гринчук К.В. - участь у регіональній науково-практичній конференції «Сучасні 

технології початкової освіти: реалії та перспективи»; науково-практичній конференції 



«Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі 

початкової школи»; 

 вчителі польської мови взяли участь у методичному семінарі на тему: "Розвиток 

комунікативної компетенції учнів у процесі вивчення польської мови як іноземної", 

який провели викладачі Дрогобицької філії Інституту модернізації змісту освіти МОН 

України і Загальноукраїнський координаційно-методичний центр вивчення польської 

мови і культури (м. Дрогобич, Львівська обл.) при СВПУ; 

 Навроцька А.С. – участь у роботі Творчої майстерні молодого вчителя. 

 Вчителі-предметники брали активну участь у роботі міських семінарів, на яких  

розглядалися  актуальні питання сучасної освіти.  

          Усі вчителі працювали над індивідуальними методичними темами, які обиралися 

залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів. 

          Слід відмітити активну участь вчителів методичної кафедри початкових класів 

(керівник Орловська Е.С.) у семінарах, конференціях, міському методичному об’єднанні, 

конкурсах, в організації роботи зі здібними,  обдарованими учнями та результативну роботу 

кафедри. 

           Згідно з річним планом  упродовж року проведено предметні декади, тижні. Було 

складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з 

учнями. На належному науково-методичному рівні проведено тижні: географії, біології, 

польської мови, історії та правознавства, англійської  мови, зарубіжної  літератури та 

російської мови, декада української мови і літератури «Шевченківські дні», тиждень 

природничо – математичних дисциплін.     

           У 2016-2017 н.р. учні школи брали активну участь у Всеукраїнських олімпіадах з 

базових дисциплін, конкурсі ім. Петра Яцика, конкурсі ім. Т. Шевченка та інших 

альтернативних та різнопланових конкурсах.  Методичні кафедри вчителів підготували 

добірки матеріалів та завдань Всеукраїнських, обласних та міських олімпіад з базових 

дисциплін для якісної підготовки здібних учнів до участі в олімпіадах, конкурсах. 

          Важлива роль в організації науково - методичної роботи належить шкільному науково - 

методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок  шкільних методичних 

кафедр, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів,   методична література, 

матеріали для роботи над проблемою школи, зібрані кращі розробки уроків учителів – 

предметників. 

           З боку науково - методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися 

на курсах підвищення кваліфікації, проводилось індивідуальне консультування педагогів. 

Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час 

проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. 

            У школі працював постійно діючий психолого-педагогічний семінар «Психолого-

педагогічні аспекти формування компетентної особистості педагога». Мета якого полягала у  

сприянні підвищенню науково-теоретичної і практичної підготовки вчителів, сприянню  

розвитку їх педагогічної майстерності, аналітичного мислення, спонуканні до аналізу 

конкретних педагогічних ситуацій. На заняттях семінару поряд із питаннями теорії 

опрацьовувалися практичні завдання, зокрема з розв’язанням задач ситуативного характеру з 

питань виховання, дидактики, психології, відбувався широкий обмін досвідом слухачів із 

проблеми, що розглядалася. Психолог школи до кожного засідання готував тематичні 

пам’ятки.      

            Засідання психолого-педагогічного семінару проводились за таким планом: 

1 засідання «Роль учителя у формуванні позитивних якостей особистості учня» 

1. Імідж вчителя - запорука підвищення особистих якостей учасників навчально-виховного 

процесу. 

2. Роль особистісних якостей учителя в педагогічній діяльності. 

3. Самотест «Шлях до розвитку, пізнання самого себе». 

2 засідання «Комунікативна компетентність вчителя. Педагогічна етика» 



1. Педагогічні умови формування комунікативних умінь учителя. 

2. Засоби комунікації компетентного вчителя. 

3. Діагностування вчителів за методикою В.Ф.Ряховського, виявлення комунікативних 

умінь, загального рівня спілкування. 

3 засідання «Шляхи психологічного розвантаження вчителів» 

1. Вплив психологічного клімату в школі на навчально-виховний процес. 

2. Толерантна позиція у конструктивному вирішенні педагогічних конфліктів.  

3. Практичні поради «Як попередити розвиток хронічного професійного стресу під час 

роботи з людьми». 

     Одним з пріоритетних питань методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016-2017 

році стало  питання компетентнісного розвитку вчителя. Дане питання розглядалось на 

засідання педагогічної ради у жовтні 2016 року «Подолання інертності та консерватизму 

педагогічного мислення. Розвиток творчого потенціалу вчителя».  

         У  2016-2017 н.р. в НВК №13 працювали дві творчі групи: 

 «Розвиток професійної компетенції вчителя» (Школа передового педагогічного 

досвіду); 

  по впровадженню «Формування комунікаційної та комунікативної компетентностей 

учнів на засадах особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів»  (вчителів 

іноземних дисциплін). 

          Упродовж  року працювала Школа молодого вчителя  «Пошук» (кер. Усачова Н.В.), 

завдання якої: надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою 

викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення 

сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.     

          Традиційно у   березні  проводився  тиждень молодого спеціаліста, в рамках якого 

новопризначені спеціалісти провели відкриті уроки, та виховні заходи.    

          З метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової та загальної 

освіти педагогічних працівників, поширення передового педагогічного досвіду та з метою 

впровадження його в практику роботи вчителів НВК №13 вивчено та  узагальнено систему 

роботи:  

          1. Вчителя фізичної культури Вергуша О.М. на тему: «Гармонійний фізичний розвиток 

школяра шляхом поєднання класної та позакласної системи роботи через використання 

легкоатлетичних вправ». 

          2. Вчителя зарубіжної літератури Усачової Н.В.на тему: «Розвиток творчих здібностей 

учнів засобами мови та літератури». 

          У 2016-2017 н.р. у НВК №13  працювали  62  педагога, 11 з яких виявили бажання 

проатестуватися. 

          У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом 

відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл 

відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШМВ, 

методисти МНЦ. 

За результатами атестації педагогічним працівникам: 

-       підтверджено вищу кваліфікаційну категорію  - 2 

-       підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» - 2  

-       присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» -4 

-       присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» - 3 

-       підтверджено педагогічне звання «Старший учитель» - 1  

-       підтверджено педагогічне звання «Учитель-методист » - 1 

           

Відповідно до вищевказаного, якісний склад педагогічного колективу  станом на 

29.08.2017 року є таким: 

-      спеціаліст вищої категорії –  26 

-      спеціаліст І категорії – 15 



-       спеціаліст ІІ категорії – 15 

-       спеціаліст – 6   

-       звання " Учитель - методист” - 1  

 -      звання " Старший вихователь” - 1 

 -      звання «Старший вчитель»  - 12 

                  Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Згідно з перспективним планом  

20 педагогічних працівників НВК №13 упродовж 2017 року підвищать  свій фаховий рівень 

педагогічної майстерності у ХОІППО та КПНУ.  

           Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, на якій 

упродовж 2016-2017 навчального року були розглянуті такі питання: 

Серпень:  

 Вибори секретаря педагогічної ради. 

 Основні підсумки навчально-виховної роботи школи за попередній навчальний рік та 

визначення мети, пріоритетних завдань та ресурсів діяльності навчального закладу у 

новому навчальному році, виходячи з інструктивно-методичних документів МОНУ та 

рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників.  

 Про навчальні програми і плани в 2016-2017 навчальному році. Затвердження 

варіативної частини навчального плану.    

 Про затвердження річного плану роботи НВК №13 на 2016-2017 н.р. 

 Про структуру і режим роботи школи у 2016-2017 н.р. 

 Про затвердження внутрішнього трудового розпорядку . 

 Про оцінювання учнів 2-х класів. 

 Про затвердження графіка медико–педагогічного контролю стану здоров’я учнів 

НВК№13. 

 Організація та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 1-8,10  

класах. 

 Про стан оздоровлення учнів НВК№13. 

Жовтень: 

 Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення. Розвиток творчого 

потенціалу вчителя. 

 Стан викладання фізики (астрономії). 

 Про стан  харчування.  

Січень: 

 Аспекти соціально-педагогічного захисту пільгових категорій та соціально 

незахищених дітей на Виконання Комплексної Програми запобігання бездоглядності 

відповідно до Забезпечення виконання статті 18 Закону України “Про загальну 

середню освіту ”, Інструкції обліку дітей і підлітків шкільного віку.  

 Сучасні вимоги до організації навчально-виховного процесу та контролю за його 

результативністю. 

 Про стан викладання зарубіжної літератури. 

Квітень: 

 Розширення діяльності учнівської організації самоврядування –шлях до формування 

позитивного досвіду та реалізації прав дитини. 

 Про стан викладання англійської мови. 

 Про стан викладання основ здоров’я. 

 Дотримання санітарно - гігієнічних вимог під час організації навчально – виховного 

процесу та проведення позакласної роботи як запорука активного впровадження 

здоров’язберігаючих технологій та охорони праці. 

Травень: 

 Врахування психологічних аспектів при активізації пізнавальних інтересів учнів в 

умовах гуманізації навчально-виховного процесу. 



 Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів 9,11 класів за станом 

здоров’я 

 Про переведення  учнів 1- 4 класів до наступних класів та нагородження 

Похвальними листами.  

 Допуск учнів 9, 11 класів до складання державної підсумкової атестації 

 Обговорення варіативної складової робочого навчального плану. 

 Про нагородження учнів 11 класу Золотою медаллю за  особливі досягнення у 

навчанні або Срібною медаллю за  досягнення у навчанні , досягнення у навчанні , 

свідоцтвом з відзнакою 

 Про нагородження учнів 11 класу Похвальними грамотами за високі досягнення у 

вивченні окремих предметів 

 Стан викладання історії. 

 Стан викладання факультативів, курсів за вибором та гурткової роботи. 

Червень: 

 Підсумки навчально–виховного процесу за навчальний рік та обговорення робочих 

навчальних планів на наступний навчальний рік  

 Про переведення учнів 5-8, 10 класів та нагородження Похвальними листами; 

 Про випуск учнів 9, 11 класів. 

          В поточному навчальному році результативною  для   вчителів  стала участь у міській 

педагогічній  виставці  «Освіта Кам’янця–Подільського  на шляхах реформування»: 

№ 

з/п 
П.І.Б.  Назва матеріалу, класифікація Відзнака  Номінація 

1. 
Ілик Лариса 

Миколаївна 

 Ігрове навчання на уроках 

української мови та літератури. 

Дидактичні ігри 5-й 

клас.(Посібник). 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Гуманітарна 

освіта 

 

2. 
Гринчук Надія 

Василівна 

Рослини, тварини та їх 

середовище життя. 

Природознавство. 3 клас» . 

(Навчальні презентації) 

Диплом І 

ступеня 

Початкова 

освіта 

3. 
Шулепко Ольга 

Федорівна 

Збірка діалогів з польської мови 

для учнів 3 класу. (електронний 

навчальний посібник). 

Диплом І 

ступеня 

Початкова 

освіта 

 

  Обласна  постійно діюча  виставка  «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» 

2016 р. : 

№ 

з/п 
П.І.Б.  Назва матеріалу Відзнака 

 

Номінація 

 

1 
Іщенко Віра 

Василівна 

Презентації до уроків 

природознавства 4 клас на 

тему: «Природа материків і 

океанів» (Навчальні 

презентації) 

Диплом 

ІІ ступеня 
Початкова освіта 

2 
Охота Інна 

Василівна 

Цікава граматика (для учнів 

1- 4 класів)  (електронний 

навчальний посібник). 

Диплом 

ІІІ ступеня 

 

 

 

Початкова освіта 

3 

Орловська Емілія 

Станіславівна, 

Мрачковська 

Дидактичні картки – 

завдання з української мови 

для 4 класу (електронний 

Диплом 

ІІ ступеня 

 

Початкова освіта 



Світлана 

Володимирівна 

навчальний посібник). 

4 
Миськова Лариса 

Антонівна 

Sprawdzamy wiedzę … 

Польська мова. 5-9 класи 

(електронний посібник для 

вчителя). 

 

Диплом 

І ступеня 
Польська мова 

5 

Хлякіна Уляна 

Олександрівна 

 

Мандрівка рідним містом 

«Квітка на камені» 

(електронний посібник для 

вихователів продовженого 

дня та вчителів початкових 

класів) 

 

Диплом 

І ступеня 
Виховна робота 

      Матеріали вчителів –призерів виставлені для ознайомлення  в інтернеті.        

      У Конкурсі «Вчитель року-2017», в номінації «Початкова освіта», взяла участь вчитель 

початкових класів та польської мови Меркур’єва А.Ф., яка за результатами самопрезентації, 

майстер-класу, комп’ютерного тестування, захисту навчального проекту та практичної 

роботи  виконала на високому рівні, де продемонструвала володіння теорією психолого-

педагогічної науки, високий рівень володіння методикою викладання відповідних предметів 

та виконання практичних завдань у межах навчального предмета, виявила обізнаність у 

сучасних тенденціях розвитку освіти, застосуванні інноваційних підходів до процесу 

навчання і виховання й отримала Диплом ІІІ ступеня та грошову винагороду.  

Адміністрація школи та вчителі брали участь у вебінарах, які проводили спеціалісти 

ХОІППО, видавництв «Освіта» та «Ранок».  

   НВК №13 – однопрофільний навчальний заклад філологічного напряму (іноземна 

філологія). У профільних класах (10,11) навчалося 36 учнів. 

Варіативний компонент робочого навчального плану використовувався для 

підсилення предметів та допрофільної підготовки.  

Реалізація  допрофільної освіти  здійснювалася введенням  курсів за вибором, 

поглибленим вивченням окремих предметів на диференційованій основі. 

- Варіативна складова: російська мова, польська мова; 

- Курси за вибором: «Російська мова»; «Польська мова». 

          Учителі,  які працювали у  профільних класах постійні члени методичних кафедр, 

досвідчені педагоги, брали участь у педагогічній виставці, науково – практичних  конференціях, 

семінарах, тощо. 

Учитель  польської мови  Миськова Л.А. стала призером обласної  педагогічної виставки 

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»  2016 року, Шулепко О.Ф. – переможець ХХІІ  

міської педагогічної виставки «Освіта м. Кам’янця-Подільського на шляхах реформування» . 

        Вчителі польської мови взяли участь у методичному семінарі на тему: "Розвиток 

комунікативної компетенції учнів у процесі вивчення польської мови як іноземної", який 

провели викладачі Дрогобицької філії Інституту модернізації змісту освіти МОН України і 

Загальноукраїнський координаційно-методичний центр вивчення польської мови і культури 

(м. Дрогобич, Львівська обл.) при СВПУ. 

       У НВК №13 працювали 3 кабінети іноземної мови ( польської,  англійської, російської), які 

оснащені технічними засобами, навчально – методичною, художньою та довідковою 

літературою, зібрані медіа - та відеотека.       

       Учні допрофільних та профільних класів були учасниками мовних конкурсів, олімпіад. У 

ІІІ етапі  предметної олімпіади з польської мови взяли участь 3 учні НВК №13.                                                                                                            

З них призові місця отримали:   

 



№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я учня 

Предмет Клас Місце Прізвище, ім’я, по 

батькові вчителя 

1 Олійник Роман Польська мова 11 ІІІ Меркур’єва А.Ф. 

2 Гогенко Анюта Польська мова 9 І Вітковська Т.В. 

 

      Вчителями – предметниками проводилася індивідуальна робота з обдарованими та 

здібними учнями по підготовці до предметних олімпіад, конкурсів тощо. 

       Результатом  роботи з обдарованими та здібними дітьми є підсумки участі в 

різноманітних міських та обласних конкурсах та змаганнях, де учні школи зайняли призові 

місця.     

       У міській олімпіаді з базових дисциплін взяли участь 45 учні НВК №13:   

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я учня 

Предмет Клас Місце Прізвище,і м’я, по 

батькові вчителя 

1 Стругевич Діана Трудове навчання 11 І Кіценька О.О. 

2 Волощук Дарія Географія 11 ІІ Гладиш О.В. 

3 Рибчук Дарія  Математика 6 ІІ Мосьондз С.В. 

4 Тищук Ілля  Математика 7 ІІ Дзізінська О.В. 

5 Подгурний Давид Біологія 9 ІІ Хвостач А.М. 

6 Ганзюк Вікторія Біологія 11 ІІІ Хвостач А.М. 

7 Басіста Вікторія  Біологія 8 ІІІ Ставнійчук А.О. 

8 Виногородська 

Анастасія 

Укр.мова та літ. 7 ІІІ Вержбіцька Л.В. 

9 Вільчанська 

Вікторія 

Укр.мова та літ. 11 ІІІ Вержбіцька Л.В. 

10 Березовський 

Богдан 

Англ.мова  11 ІІІ Ращик О.О. 

11 Бас Ольга рос.мова  9 ІІІ Усачова Н.В. 

12 Проданюк Андрій Польська мова 10 І Миськова Л.А. 

13 Олійник Роман Польська мова 11 І Меркур’єва А.Ф. 

14 Гогенко Анюта Польська мова 9 І Вітковська Т.В. 

15 Слободян Олег  Фізика 7 ІІ Єленчак Т.О. 

16 Волощук Дарія Фізика 11 ІІ Єленчак Т.О. 

17 Слободян Олег Хімія 7 ІІІ Ставнійчук А.О. 

18 Михайлова 

Олександра 

Хімія 8 ІІІ Ставнійчук А.О. 

19 Подгурний Давид Хімія 9 ІІ Ставнійчук А.О. 

20 Кам’янецька 

Світлана 

Правознавство 10 ІІІ Спасюк О.І. 

21 Волощук Дарія Економіка  11 ІІ Хитрук І.В. 

         Учні школи брали участь у ІІ(міському) етапі Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика,  

учнівської творчості ім. Т.Г.Шевченка: 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я учня 

Конкурс Клас Місце Прізвище,ім’я, по 

батькові вчителя 

1 Шафєєва Каріна Ім.П.Яцика 3-Б ІІ Корчинська Н.І. 

2 Юркова Марія Ім. Т.Шевченка 5-А ІІ Ілик Л.М. 

3 Гогенко Анастасія Ім. Т.Шевченка 7-Б ІІ Романюк Л.В. 

4 Бас Ольга Ім. Т.Шевченка 9-А ІІІ Романюк Л.В. 



 

          В закладі постійно проводилася робота в шкільному науковому товаристві учнів 

«Пошук». Для учнів-членів МАН оновлено тематичні матеріали та рекомендації щодо 

написання наукової роботи.   

         6 учнів НВК №13 були слухачами шкільного наукового товариства учнів «Пошук».  У 

2016 році слухач ШНТУ «Пошук», учень 9-Б класу Подгурний Давід (педагогічний керівник 

Кушнір Я.П.) захищав свою роботу на І етапі конкурсу-захисту наукових робіт по лінії МАН 

у секції «Соціологія» відділення «Філософії та суспільствознавства» та за результатами  

контрольної роботи, захисту наукової роботи посів ІІІ місце. 

       Слухач ШНТУ «Пошук», учень 9-Б класу Мартинович Владислав (вчитель Єленчак Т.О.) 

брав участь у  ІV обласній учнівській науково-практичній конференції «Перспективи 

розвитку сучасної науки: погляд юних науковців Хмельниччини» у секції «Фізико-технічні 

проблеми енергозберігаючих технологій та шляхи їх вирішення: регіональний вимір». Його 

виступ визнали одним із кращих.  

        Учень 9-Б класу Подгурний Давід брав участь у обласному заочному конкурсі істориків, 

географів, філософів та релігієзнавців по лінії МАН за напрямом «Географія та геологія 

рідного краю» (вчитель Гладиш О.В.) та отримав Диплом ІІІ ступеня. 

      У ХVI Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» 

представлено 2 роботи: у номінації  «Історія України і державотворення»  -  робота учня 9-Б 

класу Хвостача Олександра (педагогічний керівник Кушнір Я.П.) посіла ІІ місце міського 

етапу та відзначені дипломом І ступеня обласного етапу; у номінації «Література» поезії 

Вільчанської Вікторії (вчитель Вержбіцька Л.В.) посіли ІІІ місце міського етапу.   

             Виховна робота в школі є необхідною та невід’ємною частиною навчально-виховного 

процесу. Тому, члени педагогічного колективу школи упродовж 2016-2017 навчального року 

працювали  над вирішенням проблеми «Формування духовних, моральних та патріотичних 

цінностей учнів відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді».        

  З метою забезпечення максимального розвитку творчих здібностей учнів працюють 16 

шкільних гуртків та 6 гуртків від позашкільних навчальних закладів (ДЮСШ №1, ПНВО). 

Відсоток зайнятості учнів у гуртках становить 91,8%.  

   З метою пропаганди  кращих досягнень наших учнів у школі проводилися концерти, 

виставки, персональні виставки, випускалися вітальні листівки. Усі події, які відбувалися у 

НВК №13 постійно висвітлювалися на шпальтах періодичного шкільного видання «Велика 

перерва», сайті школи.  

        У 2016-2017 навчальному році в школі було проведено місячники: 

        Вересень: Місячник фізичної культури і спорту, основ безпеки життєдіяльності», участь 

у Всеукраїнській акції «Увага! Діти на дорозі!»; 

       Жовтень: «Мій рідний край – моя земля»; Місячник безпечного користування газом; 

        Листопад: Місячник превентивного виховання «За здоровий спосіб життя!»: «Ми – 

майбутнє твоє, рідна земле!» 

        Грудень: Місячник військово-патріотичного виховання «Козацькому роду нема 

переводу!». 

        Січень: Місячник сприяння творчого розвитку особистості «Гортаючи народний 

календар». 

        Лютий: Місячник національного виховання «Я – патріот і господар своєї землі!» 

        Березень: Місячник художньо-естетичного виховання «І чужого навчайтесь і свого не 

цурайтесь!» 

        Квітень: Місячник екологічного виховання і Червоного хреста «Земля – наш дім». 

Місячник родинно-сімейного виховання  

        Травень: Місячник патріотичного, тудового виховання «Спасибі Вам, що Ви на світі є!». 

         Були проведені таки тематичні  тижні: 



Вересень: «Тиждень знань» (05.09-09.09); Олімпійський тиждень «Здоров'я дітей – 

здоров’я нації» (10.09-17.09), тиждень учнівських ініціатив «Обговорюємо, плануємо, діємо» 

(02.09-07.09), тиждень антинаркотичної освіти і пропаганди (19.09-23.09); 

Жовтень: «Тиждень педагога «Низький уклін тобі, учителю» (01.10-07.10), тиждень 

знань безпеки життєдіяльності (17.09-21.09), тиждень «Звільнена земля» (24.10-28.10), 

тиждень правових знань (10.10.13-10); 

Листопад:  тиждень толерантності  (14.11-18.11), тиждень «Колоски пам’яті» (16.11-

20.11), тиждень «Життю – так!» (28.11-02.12); 

               Грудень: тиждень «Ми-нащадки козаків» до Дня Збройних сил України (05.12-09.12), 

тиждень правових знань «Маю право на права» (10.12-14.12), тиждень Милосердя  (12.12.-

19.12), тиждень «Новорічна казка» (19.12-23.12). 

       Січень: тиждень «З Україною в серці!» (до Дня Соборності України) (11.01-13.01), 

тиждень  учнівських ініціатив «Обговорюємо, плануємо, діємо!» (23.01-27.01), тиждень 

антинаркотичної освіти і пропаганди (23.01-27.01) 

       Лютий: тиждень профілактики правопорушень (20.02-24.02), декада військово-

патріотичного виховання (до Дня ветерана та Дня виводу військ з Афганістану)  (13.02-

17.02), тиждень профілактики дитячого травматизму (01.02-06.02); 

       Березень: тиждень «Жінка – одвічна загадка природи» (02.03-04.03); тиждень «Вічне 

слово твоє, Великий Кобзарю!» (06.03-10.03); тиждень  «Перлина на камені»  (до  дня 

визволення міста від німець-фашистських загарбників) (13.03-16.03);  

       Квітень: тиждень здоров’я (03.04-07.04); тижні екологічного виховання «Простора і 

багата наша Земля!» (10.04-14.04); «Гіркий полин Чорнобиля»  (24.04-28.04); тиждень  

антинаркотичної освіти і пропаганди (17.04-21.04); 

       Травень: тиждень військово-патріотичного виховання «Низький уклін Вам, ветерани!» 

(01.05-05.05); тиждень «Сімейного вогнища тепло» (08.05-12.05); тиждень профілактики 

дитячого травматизму 

         За окремими планами протягом навчального року в школі відзначали такі дні: 

- 01.09.2016 р. – День знань; 

- 30.09.2016 р. – Всеукраїнський День бібліотек; 

- 30.09.2016 р. – День працівників освіти; 

- 13.10.2016 р. – День українського козацтва; 

- 24.10.2016 р. – Міжнародний День шкільних бібліотек; 

- 09.11.2016 р. - День українського козацтва, писемності; 

- 25.11.2016 р. - День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій; 

- 01.12.2016 р. – Всесвітній  день боротьби зі СНІДом; 

- 06.12.2016 р. – День Збройних сил України; 

- 09.12.2016 р. - День прав людини. 

- 20.01.2017 р. – День Соборності України; 

- 21.02.2017 р. – День мови; 

- 07.04.2017 р. – День здоров’я; 

- 26.04.2017 р. – День вшанування жертв Чорнобильської трагедії; 

- 05.05.2017 р. – День примирення, День Перемоги у ІІ світовій війні 

        Упродовж 2016-2017 навчального року  на виконання річного плану роботи школи 

відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

«Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

"Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" у школі були проведені виховні 

заходи, конкурси, акції, свята: 

         Свято Першого дзвоника, свято до Дня вчителя, вітання ветеранів праці з Днем 

ветерана, виховні години до Міжнародного Дня людей похилого віку, участь в акції «Чисті 

схили», заходи до Дня партизанської слави,  бесіди до Дня інвалідів, Всесвітнього Дня 

толерантності, цикл виховних заходів «Ні – насиллю!» (тренінги, відео), участь у 

Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», Новорічні ранки (1-4 класи), новорічне 



свято для 5-7 кл., Новорічна дискотека для старшокласників, тематичні ранки для учнів 1-5 

класів «Святий Миколай», заходи до Дня Землі, заходи до дня матері та Дня примирення, 

Дня Перемоги  у ІІ світовій війні, участь у заходах до Дня міста та Дня захисту дітей; 

          Акції «5 картоплин»,  «Милосердя» до Міжнародного Дня людей похилого віку; акція 

«Напиши листа солдату»,  акція «Зігрій солдата», акція «Великоднє тепло», акції по збору 

коштів для бійців АТО та ін.. 

З метою забезпечення максимального розвитку творчих здібностей учнів працюють 16 

шкільних гуртків та 6 гуртків від позашкільних навчальних закладів (ДЮСШ №1, ПНВО). 

Відсоток зайнятості учнів у гуртках становить 91,8%.  

У школі активно діє учнівське самоврядування - шкільна учнівська рада, забезпечуючи 

розвиток в учнів ініціативи, самодисципліни, активності, відповідальності та 

організаторських здібностей. За ініціативою учнівського самоврядування учні НВК були 

активними учасниками різноманітних змагань, акцій, конкурсів: 

 

Конкурс, змагання Прізвище учасника Прізвище 

керівника 

 

Результат 

Футквест «Спадщина Старого 

міста» 

Гуртківці «Історія рідного 

краю» 

Спасюк О.І. Учасник 

Всеукраїнська   експедиція учнівської   

молоді   «Моя Батьківщина - 

Україна» 

Пошукова група учнів  

5-А класу 

Ставнійчук А.О. І місце 

Міський  конкурс мобільного кіно. 

Номінація «Ми-українці!» 

учнівський колектив  

НВК №13 

Пащенко А.М. ІІ місце 

Конкурс фольклорних колективів 

«З народного напившись джерела» 

учнівський колектив  

НВК №13 

Пащенко А.М. ІІІ місце 

Конкурс хорових колективів  Гурток «Хоровий спів» Орловська Е.С. ІІІ місце 

Міський конкурс читців «Чисті 

роси мови дорогої» 

 

Твердун Наталія,  

9-Б клас  

Аносов В.О. І місце 

Міський етап Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Молодь 

обирає здоров’я» 

Учні 4-А, 4-Б класів Пащенко А.М. 

Сероветник А.Г. 

ІІІ місце 

Міський конкурс танцювальних 

колективів   

Колектив «Експромт» Кіценька О.О. ІІІ місце 

Міський  конкурс  «Шкільний 

вальс» 

 

Колектив «Експромт» Кіценька О.О. ІІІ місце 

Екологічна  акція  «Здай 

батарейку-збережи довкілля!» 

 

 

Екологічна варта Ставнійчук А.О. І місце 



ІV обласна учнівська науково-

практична конференція 

«Перспективи розвитку сучасної 

науки: погляд юних науковців 

Хмельниччини» (секція «Фізико-

технічні проблеми 

енергозберігаючих технологій та 

шляхи їх вирішення: регіональний 

вимір») 

Мартинович Владислав,  

9-Б клас 

Єленчак Т.О. ІІІ місце 

Міжнародний конкурс 

LINQUAART.EU 

 

Ращик Софія,  

7-Б клас 

Ращик О.О. Учасник 

ХVІІ Міжнародний мистецький 

конкурс (м. Краків)  

Ковальчук Ілля,  

8-Б клас 

Миськова Л.А. І місце 

ХVІІ Міжнародний мистецький 

конкурс (м. Краків)  

Погуранська Богдана,  

5-В клас 

Миськова Л.А. Учасник 

ІV Всеукраїнська мистецька акція 

«Мій Шевченко» 

Басіста В., Михайлова О.  

8-А клас 

Кіценька О.О.  

Обласний заочний конкурс 

істориків, географів, філософів та 

релігіє знавців. Номінація 

«Географія та геологія рідного 

краю» 

Подгурний Давід,  

9-Б клас 

Гладиш О.В. ІІІ місце 

ХVІ Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» 

(номінація «Література») 

Вільчанська Вікторія, 

 11 клас 

Вержбіцька Л.В. ІІІ місце 

ХVІ Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» 

(номінація «Історія») 

Хвостач Олександр,  

9-Б клас 

Кушнір Я.П. ІІ  місце 

(М) 

І місце (О) 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Репресії проти 

поляків та інших національностей 

на Поділлі: роль і місце в історії 

краю» 

Вільчанська Вікторія, 

 11 клас 

Кушнір Я.П.  

Обласний конкурс юних 

літераторів 

Чернуха Олександра,  

7-А клас 

Вержбіцька Л.В. ІІІ місце 

Міський конкурс юних поетів та 

прозаїків «Я паросток малий землі 

своєї» 

 

Вільчанська Вікторія, 

 11 клас 

Вержбіцька Л.В. ІІ місце 

Міський конкурс юних поетів та 

прозаїків «Я паросток малий землі 

своєї» 

 

Гордій Дар’я,  

2-Г клас   

Співак І.Я. І місце 

Міський  конкурс  читців «Чисті 

роси мови дорогої» 

Батушанський Дмитро, 

7-Аклас 

Вержбіцька Л.В. ІІ місце 

Міський  конкурс  юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 

номінація «Натюрморт» 

 

Чепурняк Анастасія,  

11 клас 

Кіценька О.О. ІІІ місце 

Міський  конкурс юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 

номінація «Пейзаж» 

Кінцак Данило,  

10 клас 

Кіценька О.О. ІІІ місце 



Регіональний дитячий творчий 

конкурс «Міні-містер 2017» 

Курчак Андрій,  

5-Б клас 

Миськова Л.А. І місце 

Національний  тур   конкурсу 

«Смачно, корисно, барвисто»  

 

Курчак Андрій,  

5-Б клас 

Миськова Л.А. І місце 

ІХ Міжнародний конкурс 

«Смачно, корисно, барвисто»  

 

Курчак Андрій,  

5-Б клас 

Миськова Л.А. ІІІ  місце 

Козацький гарт Збірна  школи, гуртківці Вергуш О.М.  

Янкун Є.І. 

І місце 

Старти надій  Збірна  школи, гуртківці Вергуш О.М.  

Янкун Є.І. 

І місце 

Легкоатлетичний крос  Збірна  школи, гуртківці Вергуш О.М.  

Янкун Є.І. 

І місце 

Міські змагання з волейболу Збірна  школи, гуртківці Вергуш О.М.  

Янкун Є.І. 

ІІ місце 

Шкільна туріада  

«Похід вихідного дня» 

Гурток «Юні географи» Гладиш О.В. ІІІ місце 

 

          Упродовж  2016-2017 навчального року згідно річного плану роботи під пильним 

контролем адміністрації школи залишилися питання   роботи педагогічного колективу з 

попередження пропусків занять учнями та  хід виконання Указу Президента України 

№113/2000 від 20.01.2000р. «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності 

та правопорушень» та стан правовиховної та правоосвітньої роботи в НВК №13. 

Аналіз стану відвідування занять учнями за І семестр 2016-2017 н.р. показав, що на 

початок семестру всі учні своєчасно приступили до навчання. На кінець семестру стан 

відвідування складав 89,8 %. Пропущено  31162 уроки, з них по хворобі – 22120 уроків, з 

поважних причин – 9641 уроків, без поважних причин – 35 уроків. За підсумками року стан 

відвідування становив 89,6 % (по хворобі – 7,1%, з поважних причин 3,3%, без причини 

0,01%)            

          Підсумки перевірки узагальнено в наказах №330 від 06.10.2016р. «Про попередження 

пропусків занять учнями та реалізацію плану-заходів проведення право освітньої та право 

виховної роботи на 2016-2017 н.р.», № 33 від  27.01.2017 р. « Про хід виконання  Указу 

Президента України № 113/2000 від 20.01.2000 р. «Про додаткові заходи щодо запобігання 

дитячої бездоглядності та правопорушень»  та реалізацію  «Заходів  з профілактики 

виникнення правопорушень та злочинів учнями НВК № 13». 

На особливому контролі педагогічного колективу  були і залишаються  діти, які 

знаходяться під опікою. Підсумки роботи з дітьми даної категорії підведено у наказі № 443 

від 22.12.2016 р. « Про роботу з дітьми, учнями НВК № 13, що знаходяться  під опікою і 

проживають в сім’ях опікунів, піклувальників»  

Соціальним педагогом Васильчуком І.В. щомісяця упродовж навчального 2017-2017  

року  поновлювався соціальний паспорт класів та школи.  

Станом на 27.05.2017 у школі навчається  637 учнів, з них 107 дітей з багатодітних 

сімей, 63 дитини з малозабезпечених сімей, 2 дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, 7  

дітей з інвалідністю.     

Багатогранною була робота шкільної бібліотеки (бібліотекар Цимбалюк Л.В.). Її робота 

забезпечувала потреби навчально-виховного процесу у всіх його ланках, надаючи 

систематичну, цілеспрямовану допомогу всім учасникам цього процесу. Роботу бібліотеки  

проаналізовано  у наказі по школі  № 189 від 17.05.2017 року « Про роботу шкільної 

бібліотеки та організацію позакласного читання у   2016-2017 н.р.». 

Варто відзначити, що на належному рівні проводилася робота медичного кабінету 

школи. Медична сестра Комарніцька К.Ю., контролювала причини звернень учнів по 

допомогу.   



Всі учні школи були оглянуті лікарем-педіатром. Відповідно до рекомендацій лікарів 

у школі працювали основні, підготовчі та спеціальні медичні групи. За рекомендаціями 

лікарів деякі учні, на підставі довідок були звільнені (повністю або тимчасово) від занять 

фізичною культурою. 

Упродовж 2016-2017 н.р. педагогічним колективом школи проводилася значна робота, 

спрямована на реалізацію заходів із профілактики дитячого травматизму та травматизму 

побутового характеру.  

З метою збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу, 

створення безпечних умов їх праці та навчання видано ряд наказів. Педагогічний колектив 

школи проводив відповідну роботу стосовно виконання вимог законодавчих нормативних 

актів з безпеки життєдіяльності, охорони праці в закладі освіти, забезпечував безпечні і 

нешкідливі умови праці та навчання. 

           Незважаючи на проведену профілактичну роботу, в поточному  навчальному році 

зафіксовано 2 випадки травматизму під час навчально-виховного процесу і  58 випадків 

побутового травматизму, 1нещасний випадок невиробничого характеру з вчителем фізичної 

культури Тімошенком О. І.   

           При з’ясуванні обставин, які призвели учасників навчально-виховного процесу до 

травмування, з’ясувалося, що здебільшого це зумовлено необережністю учнів; місцевістю, в якій 

проживають діти. 

Відповідно до Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» та на виконання річного плану роботи школи  

станом на 31.08.2017 року в НВК №13 здійснено оздоровлення та відпочинок учнів школи. 

             В стаціонарних дитячих оздоровчих закладах пройшли оздоровлення діти з 

багатодітних, малозабезпечених родин та учні – переможці міських конкурсів 

дитячий 

оздоровчий заклад 

«Молода гвардія» 

(м.Одеса) 

дитячий 

оздоровчий заклад 

«Артек» (Пуща 

водиця) 

дитячий оздоровчий 

заклад  

«Дністровська чайка»  

(с.Врублівці) 

санаторії «Косів» 

Івано-Франківської 

області 

2 учні 5 учнів 3 учні 23 учні 

 В літній період  як і планувалося, охоплено  відпочинком  та оздоровленням  560 учнів 

закладу, що складає 87% від кількості учнів, що навчаються в НВК №13. 

 Під неухильним контролем адміністрації школи було питання організації харчування, 

дотримання санітарно-гігієнічного стану школи, адже це головні умови для забезпечення 

здоров’я школярів та працівників НВК під час навчально-виховного процесу. Цей напрямок 

роботи  постійно опрацьовувався  під час проведення оперативних нарад, педагогічних рад, 

батьківських зборів та конференцій. 

Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, 

учнів. Упродовж року були проведені засідання загальношкільного батьківського   комітету, 

загальношкільні батьківські збори, класні батьківські збори, метою яких є створення 

найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. 

У закладі упродовж 2016-2017 навчального року було проведено 6 засідань ради НВК 

№13, де обговорювалися питання, які сприяли забезпеченню належних умов для організації 

та проведенню навчально-виховного процесу. 

За період 2016-2017 навчального року в закладі було проведено багато робіт за 

бюджетні кошти: 

- замінено газовий котел (попередній вийшов з ладу) (80000 грн.) 

- поновлено обмостку навколо закладу ( 101 м. кв.) (39246 грн.)  

-  придбано комплект учнівський 2-місний (29 шт.) (2888,64 грн.) 

-  придбано спортивних матів (3 шт.) (4185,00 грн.); 

- проведено капітальний ремонт електромережі на харчоблоці та підвальному 

приміщенні закладу ( 55679 грн.) 



- проведено поточний ремонт підлоги коридору на ІІІ поверсі з заміною старого 

паркетного покриття на плитку (70161 грн.); 

- замінено 4 дерев’яних вікна на енергозберігаючі в приміщені харчоблоку та в 

медичному кабінеті (13608грн.); 

- придбано 3 комп’ютери, 1 проектор; 

- підручники 23 шт. (1600 грн.) 

спонсорські кошти та кошти благодійного фонду: 

- придбано 1 ноутбук (7600 грн) 

- подаровано комплект  двомісних парт (10 шт.) (17560 грн.) 

- придбано дезінфікуючі засоби (2000 грн.) 

- придбано будівельні матеріали (пісок, щебень) (5000грн.) 

- заміна дерев’яних дверей на  металопластикові на запасному виході (5400 грн.) 

- замінено 4 дерев’яних вікна на енергозберігаючі в приміщені спальні (12000 грн) 

- придбано дошку мобільно-обертову ( 4150,00 грн.) 

- придбано принтер (4300 грн.)  

- проведено реконструкцію кабінок в туалетах для дівчаток на І та ІІ 

поверхах.(17000 грн.) 

- проведено капітальний ремонт туалету для хлопчиків на І пов. (30960,07 грн.); 

- придбано вертикальні жалюзі на 6 вікон актової зали (13440 грн); 

- проведено ремонт тепломережі у навчальних кабінетах № 111, 201, 205, 202, 209, 

304, легкоатлетичному залі, роздягальні для хлопчиків; 

- проведені ремонтні роботи по облаштуванню гардеробу та медичного кабінету; 

- зроблено капітальний  ремонт кабінету №201 (кабінет початкового навчання); 

- проведено капітальний ремонт із заміною вікон, підключенням до тепломережі 

запасного виходу у центральному крилі закладу; 

- проведено косметичні ремонти в обідній, спортивній, актовій залах;  

- проведено косметичні ремонти коридорів на І,ІІ,ІІІ поверхах та в прибудові; 

- проведено косметичний ремонт господарського приміщення (котельня); 

      

При НВК №13 діє благодійний фонд «Надія НВК №13», який проводить свою 

діяльність в інтересах учасників навчально-виховного процесу. Звіт  про витрати фонду за 

2016-2017 н.р. висвітлено у додатку 1. 
 

 
Директор НВК №13                                                        І.В.Охота 

 


