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ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки методичної роботи
за 2016/2017 навчальний рік
Методична робота в окрузі - це цілісна, заснована на досягненнях науки і
передового педагогічного досвіду та на конкретному аналізі навчально-виховного
процесу, система взаємозв’язаних засобів і дій, спрямованих на всебічне
підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя округу, на
розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічних колективів шкіл
вцілому, а зрештою, на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення
оптимального рівня освіти, виховання та розвитку конкретних школярів.
Сучасна доба диктує нові вимоги до вчителя, бо змінюється його основна
професійна функція: з транслятора знань він перетворюється в організатора і
координатора пізнавальної діяльності учнів, їхнього партнера у навчанні та
вихованні. У практику роботи округу все глибше входять інноваційні процеси, у
зв’язку з чим гостро постає питання становлення вчителя-майстра, здатного до
запровадження інновацій, до самостійної творчості. Тому особливо актуальною є
проблема ефективності методичної роботи округу, її відповідність запитам
педагогів та орієнтація на кінцевий результат.
Що змінювати в школі, а що залишати? Якою має бути частка новаторства і
традиційності в педагогічній діяльності? Звідки мають виростати паростки
нового ?
Шукаючи шляхи розв’язання цих проблем, педагоги округу № 6 на базі
ЗОШ І-III ступенів с. Чорниж намагаються будувати навчально-виховний процес
на основі прогресивних концепцій, інноваційних організаційно-педагогічних
основ діяльності округу, впровадження сучасних технологій управління.
Так протягом навчального року в окрузі знаходять застосування елементи
педагогічного моніторингу, складаються статистичні таблиці, діаграми та графіки,
які відображають показники навчальної діяльності. (Додаток 1)
На основі цієї інформації маємо можливість визначити, хто з учителів та з
якої проблеми потребує методичної допомоги, допускає лібералізм в оцінюванні
навчальних досягнень учнів, у кого низький рівень викладання навчальних
дисциплін. Крім того, така інформація дає можливість встановити реальний стан
справ у кожному класі з усіх навчальних дисциплін, а також визначити класи
посиленої педагогічної уваги.
Після порівняння всіх проміжних результатів маємо можливість остаточно
зробити висновок про те, яка методична допомога і яким педагогам необхідна.
Оскільки у складі педагогічних колективів округу є вчителі різних
кваліфікаційних категорій, то саме це враховує методична рада округу при
складанні структури методичної роботи на навчальний рік та її корекцію за
результатами проміжних підсумків.
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Творчістю позначена праця вчителів вищої категорії та вчителів із
званнями: Вознюк Г. А., Сидорчук М. М., Кирилюк Г. Ю., Оніщук Г. Ф.,
Ярмолюк С. О., Бурик С. А., Козловської Т. С., Давидюк Г. І., Калькової Н. П.,
Мельника М. П., Соколець В. Т., Козака В. І., Шевчука А. В. У їхній роботі наявні
елементи передового досвіду, який важливо зробити здобутком всіх педагогів
округу. (Додаток 2)
Такі вчителі, очолюючи методичні об’єднання, працюючи у складі творчої
групи «А це я роблю так», пропонують свої педагогічні знахідки та напрацювання
через проведення творчих звітів, ярмарок педагогічних інновацій, презентації
творчих ідей.
Запорукою успіху, творчого зростання вчителів І і II категорії вважаємо
конкретність у методичній роботі з ними, не надумані проблеми, не пошуки
чогось невідомого, а розуміння вчителем завдань, які стоять перед ним. Беручи
участь у роботі методичних об’єднань, семінарів, відвідуючи уроки своїх колег,
готуючись до педагогічних читань, науково-практичних конференцій, до участі в
методичній виставці, вчитель вникає в суть педагогічних інновацій та апробує їх.
Педагог зростає як творча особистість. Головне в цьому процесі – розуміння і
бажання вчителя самовдосконалюватися, займатися самоосвітою, йти в ногу з
часом. (Додаток 3)
Згідно з річним планом роботи школи на 2016/2017 н. р., педагогічний
колектив працює над єдиною методичною проблемою «Педагогічні інновації - у
систему практичної освіти через творчість учителя. Громадянське виховання»,
над реалізацією якої працюємо поетапно.
На початку навчального року створена методична рада округу і
затверджено план роботи творчої групи клубу «А це я роблю так», які і працюють
над реалізацією означеної проблеми. Проведені засідання методичної ради округу
за темами:
Затвердження мети, завдань, етапів педагогічної олімпіади «Секрети
педагогічної творчості». Завдання методичної служби округу на новий
навчальний рік. «Педагогічна ідея - це крила, на яких злітає колективна творчість»
(В. Сухомлинський). (Вересень) (Додаток 4)
Організація II етапу педагогічної олімпіади «Творчою людиною можна
народитися, творчості можна і навчитися» (В. Сухомлинський), метою якого є
стимулювання в педагогічному колективі пошуку оптимальних шляхів і способів
підвищення ефективності навчальної діяльності учнів; творчий підхід, активність
вчителів, їхнє прагнення до самоосвіти, підвищення у членів педагогічного
колективу вимогливості до себе, до результатів своєї інноваційної діяльності.
( Жовтень).
Обговорення планів роботи IІІ етапу педагогічної олімпіади «У людини є
сонце. Тільки не треба його гасити». (Г. Сковорода). Мета: Питання про
психічний стан дитини - про її радощі і прикрощі, про потрясіння і захворювання
не повинно сходити з порядку денного (В. Сухомлинський). Проведення
семінару-практикуму з питань проблем освітнього округу та занять психологопедагогічного семінару. (Додаток 5)
У 2016/2107 н. р. члени м/о вчителів української мови та літератури,
зарубіжної літератури працювали над проблемою «Удосконалення уроку завдяки
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впровадженню особистісно зорієнтованої системи навчання і виховання». На І
засіданні (круглий стіл) проаналізована робота за минулий рік. Обговорені
методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в
2016/2017 н. р., критерії оцінювання навчальних досягнень та Інструкції з ведення
класного журналу учнів 5-11 класів. (Додаток 6)
На другому засіданні, семінарі-практикумі, за темою «Розвиток творчих
здібностей учнів на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури,
інноваційні аспекти особистісно-зорієнтованого розвивального навчання»
обмінялися досвідом з питання «Читання як проблема методики навчання
української мови та практикум «Культура ділового мовлення. Дотримання
інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх закладах».
З використанням мультимедійної презентації був проведений показовий урок
в ЗОШ І – ІІ ступенів с. Майдан-Липненський Берестюк Олесею Анатоліївною за
темою «В. Гей. Скільки воскресати нам із мертвих, довести щоб долю до пуття?!»
(Пам’яті Василя Гея присвячується). (Додаток 7)
На третьому засіданні, навчальному семінарі, на високому рівні був
проведений показовий урок із зарубіжної літератури на тему «Відображення
японських уявлень про красу поезії Мацуо Басьо» та виховний захід «Як я умру,
на світі запалає покинутий вогонь моїх пісень?» вчителями ЗОШ І–ІІІ ст.. с.
Гораймівка Савчук Тетяною Олександрівною, Сахнік Галиною Трохимівною та
Кутньою Надією Степанівною. (Додаток 8)
На підсумковому засіданні розглянули питання «Роль науково-методичної
роботи у підвищенні якості знань, вмінь, навичок рівня вихованості учнів та
розвитку їх творчих здібностей. Голова МО вчителів-словесників, Ярмолюк С.О.,
зауважила, що на всіх засіданнях МО проводиться аналіз і самоаналіз показових
та взаємовідвіданих уроків, простежується формування в кожного вчителя
власного індивідуального стилю, своїх особливостей професійної майстерності.
Аналізуючи результати олімпіад і конкурсів можна зробити висновок, що МО
повинно більше уваги приділяти роботі з обдарованими та здібними учнями,
сприяти їх інтелектуальному розвитку. Творчого учня може виховати лише
творчий учитель, який сам є особистістю. Виявити, розвивати і зрощувати творчі
паростки в особистості вчителя – це і є основним завданням МО вчителів
української мови, літератури та зарубіжної літератури. (Додаток 9)
МО вчителів фізики та трудового навчання продовжувало в цьому році
працювати над методичною проблемою: «Викоритсання інноваційних технологій,
як засіб підвищення ефективності уроку. Професійна компетентність учителя та
шляхи підвищення якості освіти» та над активним втіленням у життя принципу
«Професіоналізм вчителя – джерело розвитку сучасної освіти». Метою роботи
МО було підвищення ефективності навчання шляхом вдосконалення та
збагачення знань педагогів. На високому науковому та методичному рівні
проведені окружні семінари – всі 4 засідання МО вчителів фізики та трудового
навчання.
08.09.2016 р. на базі ЗОШ І – ІІІ ступенів с. Рудники відбулася інстуктивнометодична нарада для вчителів фізики і трудового навчання. На засіданні
розглянуто проблему дидактичної компетентності вчителів та нові підходи до
методики викладання фізики і трудового навчання. Надано джерела інформації
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щодо методичних рекомендацій та методичної літератури з фізики і трудового
навчання.Розглядалось питання щодо матеріально-технічного забезпечення та
функціонування кабінетів фізики, про підготовку та проведення шкільних та
окружних олімпіад з цих предметів. Під час підведення підсумків роботи семінару
були визначені конкретні рекомендації щодо розвитку пізнавального інтересу на
уроках фізики та трудового навчання. (Додаток10)
23.11.2016 р. на базі ЗОШ І – ІІІ ст. с. Гораймівка проведено практичний
семінар для вчителів фізики і трудового навчання. Тема семінару «Використання
обслуговуючої праці: особистісно-орієнтовані підходи». Відвідали показовий
урок трудового навчання, який на належному рівні провела Мокієць Валентина
Степанівна і провели тренінг «Аналіз уроку як засіб підвищення ефективності
уроку». (Додаток 11)
21.03.2017 р. на базі ЗОШ І – ІІІ ст. с. Чорниж був проведений семінарпрактикум за темою «Використання інформаційно-комунікативних технологій на
уроках фізики». З використанням мультимедійної презентації на належному рівні
був проведений відкритий урок фізики у 7 класі. Проведена практична робота
«Моделювання сучасного уроку фізики і трудового навчання» та обмін думками
про організацію роботи з обдарованими дітьми: здобутки та проблеми. (Додаток
12)
18.05.2017 р. на базі ЗОШ І – ІІІ ст. с. Рудники був проведений науковопрактичний семінар за темою «інноваційні технології на уроках фізики і
трудового навчання як засіб формування творчої особистості», на якому на
високому науково-теоретичному та методичному рівні, використані ІКТ
(мультимедійну презентацію), голова МО вчителів фізики та трудового навчання
Мельник Микола Павлович висвітлив дане питання. Шевчук Ольга Адамівна
провела дискусію про технологічний підхід до аналізу уроку з точки зору
професійної компетентності вчителя. В окрузі працювала школа ППД,
обговорювались інноваційні форми і методи роботи вчителів з учнями, проблеми
пов’язані з формуванням особистості учня. (Додаток 13)
На формування якісно нового педагога налаштована вся система
методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих
на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного
вчителя. Тому можна визначити, що робота методичного об’єднання займає
важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога, бо саме під
час засідань МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й
прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,
відбувається його педагогічне зростання .
Сучасному суспільству потрібна творча й активна особистість, здатна
проектувати власне майбутнє життя, самостійно мислити, генерувати
оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.
На жаль, психологи констатують, що випускники шкіл, які приходять на
виробництво, часом нездатні самостійно розв'язувати проблеми, мислять
стандартно, їм бракує творчої уяви, ініціативи, винахідливості. Розв'язання
зазначеної проблеми вимагає якісно нового підходу до виховання та навчання
молоді — орієнтацію навчально-виховного процесу на розвиток творчих
здібностей особистості.
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Протягом 2016-2017 н.р. учителі природничого циклу продовжували
працювати над проблемою «Інноваційні технології як засіб підвищення
мотивації до навчання на уроках географії, хімії та біології». Вчителі
предметники усвідомлюють, що в період формування системи освіти потрібно
взяти на озброєння все передове, прогресивне, що є в світовій освітянській
галузі і одночасно зберегти власні надбання. На засіданнях методичного
об'єднання розглядались питання формування життєвих компетентностей учнів
на уроках природничих дисциплін і національно-патріотичне виховання учнів
засобами географії та біології. Цікавими були методичні посиденьки
«Компетентність та шкільні оцінки».
Зросли активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють
гарні організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми
педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають
підвищений інтерес в учнів.
Учителі працювали над пошуком нових ефективних форм проведення
групової та індивідуальної роботи.
Під час проведення виховних заходів вчителі розвивали творчі здібності
учнів, збуджували інтерес до предметів та прагнення більше знати. Так, при
проведенні природничого турніру у ЗОШ І – ІІІ ст.. с. Чорниж, школярі не лише
виявляли свою ерудицію, а й освоювали комунікативні навички, вміння
відстоювати свою позицію. Робота над створенням екологічної стежки «Люби і
знай свій рідний край» (ЗОШ І – ІІІ ступенів с. Гораймівка) дала змогу учням
опрацювати більшу кількість краєзнавчих матеріалів, зрозуміти, що прекрасне поруч, треба тільки навчитися його бачити.
Навчальну діяльність учнів вчителі МО природничого циклу
організовують таким чином, щоб вона була засобом їх професійної орієнтації та
соціалізації. Вчителі намагаються захопити учнів роботою науково-дослідного
характеру через участь у різноманітних конкурсах і турнірах. (Додаток 14)
Проведення олімпіад сприяє виявленню обдарованих дітей. На жаль,
значних досягнень у районних олімпіадах ми не маємо. Тому у наступному
навчальному році сдід наполегливіше працювати в цьому напрямку. Тому в
наступному році потрібно працювати над такими завданнями:
 Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи
навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи.
 Вдосконалювати якість викладання предметів природничого циклу
шляхом провадження ІКТ.
 Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності,
практичні навички учнів.
 Поглиблювати знання з ряду предметів (біологія, хімія, географія ),
використовуючи курси за вибором, факультативи.
 Системно вивчати і оволодівати сучасними методами інноваційних
технологій в науково-дослідницькій і проектній діяльності.
 Проводити інтегровані уроки.
Протягом року МО вчителів початкових класів працювало над науковометодичною проблемою «Підвищення ефективності уроку як основної
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форми навчального процесу». Було проведено чотири методичні засідання.
Перше засідання було організаційним. Розглядалося питання про
організацію навчально-виховного процесу в початкових класах на 2016/2017
н. р., обговорено і затверджено план роботи, розглянуто інструкції щодо
заповнення класного журналу, зміни внесені до навчальної програми у
початковій школі, концепцію національно-патріотичного виховання дітей і
молоді. (Додаток 15)
Друге засідання проходило на базі ЗОШ І – ІІІ ст.. с. Гораймівка. На
засіданні було розглянуто теоретичне питання «Самоосвіта вчителя –
необхідна передумова підвищення його педагогічної майстерності. Мельник
Галина Володимирівна провела показовий урок з математики у 3 класі. Урок
проведено згідно нових методичних вимог. Застосовано комп’ютерні
технології. Виконано багато цікавих завдань. Урок був у вигляді гриподорожі. Також вчителями початкових класів був проведений виховний
захід «Батьківська оселя – Берегиня роду.» Діти гарно декламували вірші,
виконували пісні. Виховна мета заходу полягала в тому, щоб виховувати у
дітей національно-патріотичне почуття, любов до рідного краю, села,
Батьківщини. (Додаток 16)
Третє засідання проходило на базі ЗОШ І – ІІІ ступенів с. Чорниж. На
засіданні розглядалось теоретичне питання про впровадження інноваційних
технологій в роботі вчителя. Вирішили постійно використовувати
інноваційні технології під час вивчення дисциплін шкільного курсу в
початкових класах. Далі методично правильно був проведений показовий
урок математики в 3-А класі вчителем початкових класів Кирилюк
Катериною Геннадіївною. Урок математики був поєднаний з
природознавством, народознавством. На уроці вдало використані
комп’ютерні технології. Вчителі початкових класів Сокол Тетяна Леонідівна
та Кирилюк Олександр Леонідович цікаво і зворушливо провели виховний
захід про життєвий і творчий шлях відомої волинської поетеси, нашої
землячки, Світлани Костюк-Бусел «З любов’ю у серці». Саме на її творах
вчителі виховували патріотичні почуття та національну свідомість, любов до
рідної природи, землі, до людей. (Додаток 17).
На четвертому засіданні МО розглядалися питання про підсумко роботи
МО, аналізували підсумкові контрольні роботи, новинки в початковій освіті,
давалися рекомендації до складання плану роботи МО на наступний рік.
(Додаток 18)
Члени методоб’єднання вчителів фізкультури, ЗВ, основ здоров’я –
працювали над проблемою «Вивчення динаміки впровадження ефективних
технологій щодо формування в учнів компетентного ставлення до свого
здоровя методами спортивних ігор.
Було проведено чотири засідання, на яких обговорювалися показові уроки,
виховні заходи, проходило ознайомлення з новинами науково-методичної
літератури, були заслухані доповіді, вчителі ділилися досвідом роботи.
На першому засдінні голова МО Козак В. І. проаналізував роботу за
минулий рік, звернув увагу на плідну роботу вчителів фізкультури ЗОШ І – ІІІ
ступенів с. Чорниж, які за результатами спартакіади посіли ІІІ місце. Подерня
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О. М. поділився з колегами про використання інформаційно-комунікативних
технологій на уроках фізичної культури. Намітили основні завдання і напрямки
роботи МО на поточний рік.
На ІІ засіданні МО, яке проходило на базі ЗОШ І – ІІІ ступенів с. Чорниж,
присутні подивилися показовий урок в 6 класі, який провів вчитель фізкультури
Ковальчук П. М. Заслуговує на увагу його творчий підхід до проведення уроків
з використанням інноваційних технологій. Кратюк О. Г. розповів про критерії
комплексного оцінювання з фізкультури за варіативними модулями для учнів
середньої школи. (Додаток 19)
На ІІІ засіданні МО , методичній сесії, яке проводилось на базі ЗОШ І – ІІІ
ступенів с. Гораймівка. Обговорили доповіді вчителів Кратюка О. Г., Ясковця
Ю. В., Копитюка М. Л. за темами «Контроль і самоконтроль – важливі складові
в процесі самостійних занять фізичною культурою», «Залежність здоров’я від
корисних і шкідливих звичок», «Медико-педагогічний контроль за фізичним
вихованням учнів у школах». Вирішили підвищити контроль за станом здоров’я
дітей та навчити як правильно контролювати вплив фізичних вправ на організм.
На четвертому засіданні, яке проходило на базі ЗОШ І – ІІІ ступенів с.
Рудники. Ясковець Ю. В. розповів про формування позитивної мотивації учнів
до занять фізичною культурою. На належному методичному рівні був
проведений показовий урок фізкультури у 9 класі за темою «Футбол». Голова
МО Козак В. І. підвів підсумки роботи та намітили основні завдання на
наступний навчальний рік.
У 2016/2017 н.р. МО вчителів математики працювало над розв'язанням
проблеми «Особистісно - зорієнтований підхід до навчання. Впровадження ідей
розвиваючого навчання».
Для реалізації завдань, необхідних для розв'язання проблеми, протягом року
було проведено засідання за темами:
 Урок математики в системі особистісно - зорієнтованого навчання.
 Впровадження ідей розвиваючого навчання
 Розглядалися шляхи вдосконалення роботи вчителів, щодо підвищення
ефективності у набутті міцних знань, освітніх компетенцій.
 Особливості вивчення математики в класах філологічного і фізикоматематичного профілів.
В рампах обговорення цих тем були проведні уроки, позакласні заходи в
ЗОШ І – ІІІ ступенів с. Чорниж та ЗОШ І – ІІІ ступенів с. Гораймівка. Засідання
проходили на високому рівні: доповіді були цікавими, змістовними, при
обговоренні уроків за темами вчителі ділились власним досвідом,
висловлювали думки щодо актуальних проблем вчительства.
При роботі над проблемою було проведено такі методичні заходи:
 Інструктивно - методичну нараду.
 Педагогічні читання: «Форми і методи вдосконалення педагогічної
діяльності». «Компетентністний підхід при вивченні математики
засобами дидактичних ігор».
 Методичний семінар-практикум.
7

На засіданнях МО обов'язковим було питання обговорення нормативних,
директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури, зміст
програм, аналіз їх методичного апарату, стан викладання, рівень навчальних
досягнень учнів. Особлива увага була звернена на використання інтерактивних
методів на уроках та стан викладання математики.
У період між засіданнями було зроблено вибірку психолого-педагогічної
літератури з проблеми, над якою працює МО, проведено дослідження серед
старшокласників про їх ставлення до навчання та місце математики серед
інших навчальних дисциплін.
Для виявлення і підтримки обдарованих дітей, членами МО створено банк
даних обдарованих дітей з математики, узагальнено критерії для виявлення
обдарованості дитини, проведено предметну олімпіаду, завдання якої
розроблено із врахуванням творчого потенціалу учнів. Ведучи цілеспрямований
пошук дієвих форм роботи, учителі математики значну увагу приділяли
індивідуальному підходу до кожного учня, допомагаючи йому формувати
національні способи навчально-пізнавальної діяльності. (Додаток 20)
У 2016-2017 н. р. методоб'єднання вчителів історії та правознавства
працювало над розв'язанням проблеми «Розвиток творчих здібностей та
національно-патріотичне виховання на уроках історії та правознавства».
Для реалізації завдань, необхідних для розв'язання проблеми, протягом року
було проведено засідання за темами:
Шляхи вдосконалення шетагогічної майстерності вчителя
Робота з обдарованими дітьми
Краєзнавча робота
Було провезено 4 засідання методоб'єднання, на яких обговорювались
нормативні документи, розглядали актуальні питання педагогіки і методики
викладання предметів, підготовки до ЗНО, рівень навчальних досягнень учнів
і стан викладання історії, використовували передовий педагогічний досвід.
Але як показали результати олімпіад, ще рівень підготовки учнів
недостатній, немає призових місць, тому підготовку до олімпіад треба починати
з самого початку навчального року.
Впровадження системи зовнішнього незалежного тестування навчальних
досягнень учнів вимагає від школярів навичок виконання тестових завдань
різної складності, роботи з додатковою літературою. Непоганих результатів в
зовнішньому тестуванні одержали учні загальноосвітніх шкіл освітнього
округу.
Важливу роль у виховані інтересу до предмета відіграють різноманітні
форми позакласної роботи. В школах округу були проведені позакласні заходи:
турніри, вечори, КВК.
Проводилась певна робота по зміцненню матеріальної бази кабінетів.
Огляд кабінетів засвідчив, що ця робота ще недостатня. Необхідно покращити
роботу щодо поповнення кабінетів наочністю, дидактичним матеріалом, в
кабінетах недостатня кількість історичних карт, тематичних таблиць.
Недостатньо використовуються на уроках комп'ютерні технології. Є
пропозиція проводити міжшкільні турніри з історії і правознавства.
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Успіхи навчання і виховання школярів залежать від уміння вчителів
організувати і спрямувати свою роботу на інтенсивне впровадження в практику
нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання, досягнень сучасної
педагогічної науки і практики. Саме тому одним із завдань, поставлених
Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» є істотне
поліпшення методичної роботи в школі. Методичне об'єднання вчителів
працює над урізноманітненням форм роботи, прагне зробити їх цікавими,
підтримує талановитих педагогів, впроваджує передовий педагогічний
досвід.(Дод.21 )
Всі керівники МО працювали протягом півріччя згідно планів роботи.
Особливо слід відзначити роботу МО вчителів біології,географії,хімії, фізики і
трудового навчання, фізкультури, ЗВ, основ здоров’я, початкових класів,
української мови і літератури, історії, математики (Соколець В. Т., Мельник М.
П., Козак В. І., Мокієць Л. Є., Ярмолюк С. О., Вознюк Г. А., Дручок Л. М.).
Протягом року було проведено по 4 засіданні м/о вчителів історії,
української мови і літературири, початкових класів, біології, хімії та географії,
математики, фізики, трудового навчання, фізкультури, ЗВ і основ здоровя.
Велике значення для підвищення ефективності роботи мають семінарипрактикуми, засідання круглого столу та інструктивно-методичні наради, які
проводились керівниками м/о округу №6.
В школі було проведено олімпіади з усіх предметів, в яких взяли участь 59 учнів (26 %). Більшість учнів брали участь в одному профільному напрямку.
На районних олімпіадах честь нашої школи захищали 17 учнів.
Результати олімпіад свідчать про достатній рівень знань учасників
змагань. Більшість учнів успішно справились із завданнями, виявили глибоке
розуміння законів, теорій, продемонстрували вміння творчо застосовувати
теоретичні знання на практиці, робити узагальнення та висновки.
ГІро активність і правильний напрямок профільної підготовки кожного учня
можна зробити висновки з таблиць.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ПІ учня
Устимчук Богдана
Устимчук Богдана
Сокол Інна
Сокол Інна
Винарська Марія
Копитюк Олександр
Сокол Давид
Папежук Максим

Клас
11
11
9
9
10
11
10
9

Таблиця 1
Вчитель

Предмет
біологія
астрономія
англ. мова
інформатика
інформантика
інформантика
інформ. техн
інформ. техн

Панасюк Л. А.
Невірковець Ю. М.
Главацька М. С.
Бутеєць Н. М.
Бутеєць Н. М.
Бутеєць Н. М.
Бутеєць Н. М.
Бутеєць Н. М.
Таблиця 2

№

Предмет

ПІ учня

Клас

К-сть

Зайняте

Школа

Вчитель
9

з/п

балів
21
61
32,5
51,5

Лящук Надія М.
Оніщук Владислав
Сидорчук Віталій
Назарчук Олександр
Устимчук Богдана
Бондаренко Богдан
НазарчукОлександр
Снітко Софія
Ляшук Надія Ю.
Оніщук Владислав
Демчук Василь
Кузьмич Максим
Сидорчук Тетяна
Винарська Марія
Устимчук Богдана
Назарчук Оксана
Назарчук Олександр
-

10
11
8
9
11
8
9
10
9
11
8
10
7
10
11
8
9
-

Оніщук Владислав
Лавренюк Іванна
Пащук Станіслав
Мельник Микола
Сокол Інна
Назарчук Олександр
Борщевич Яна
Ляшук Надія
Мельник Ірина
Музичук Ольга
Копитюк Олександр
Кузьмич Віталій
Добровольська Ірина
Сркол Інна
Винарська Марія
Оніщук Владислав
Кузьмич Максим
Лісовецький Михайло
Кратюк Дмитро
Кушнірчук Тарас

11
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
9
10
11
10
10
9
9

37
32
50
72
74
31
43
25
25
26
20
17
17
17,5
16,5
8,5
22,5
26
13

Астрономія

Устимчук Богдана
Северенюк М. Р.

11
11

22 із 50
14 із 50

10

Математика

Соркол Інна
Винарська Марія М.
Гальчик М. С.
Марчук Людмила
Назарчук О. С.
Кузьмич В. Ю.

9
10
6
7
8
11

5 із 35
10 із 35
9 із 35
9 із 35
9 із 35
5 із 35
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Укр. мова та Панасюк Ганна
літ.
Назарчук Оксана
Назарчук Олександр
Камець Тетяна
Кушнірчук Олександр
Хімія
Винарська Марія

1

Історія України

2

Біологія

3

Географія

4

Фізика

5
6
7

Трудове
навчання
Економіка
Англ. мова

8

Правознавство

9

12

7
8
9
10
11
10

місце
із…
7 із 7
4-5 із 8
8 із 10
3 із 11
3
4
4-5

Чорнизька
Чорнизька
Гораймівська
Рудниківська
Чорнизька
Рудниківська
Рудниківська
Гораймівська
Чорнизька
Чорнизька
Гораймівська
Гораймівська
Чорнизька
Чорнизька
Чорнизька
Рудниківська
Рудниківська
-

Оніщук Г. Ф.
Вознюк Г. А.
Снітко С. І
Марчук В. В.
Панасюк Л. А.
Гусак Г. Л.
Гусак Г. Л.
Ковальчук Н. М.
Бурик С. А.
Бурик С. А.
Соколець В. Т.
Соколець В. Т.
Невірковець Ю. М.
Невірковець Ю. М.
Невірковець Ю. М.
Мельник М. П.
Мельник М. П.
-

9
6 із 15
8 із 15
5 із 15
3 із 16
3 із 16
10 із 16
5 із 11
11із 11
11 із 11
5 із 12
8 із 12
10 із 12
17 із 22
9-11із
15
5 із 9
14 із 15
6 із 15
8-9із 22
19 із 22
3із12-13
10із13

Чорнизька
Чорнизька
Гораймівська
Рудниківська
Чорнизька
Рудниківська
Гораймівська
Чорнизька
Гораймівська
Рудниківська
Чорнизька
Рудниківська
Гораймівська
Чорнизька
Чорнизька
Чорнизька
Гораймівська
Рудниківська
Гораймівська
Рудниківська

Бурик С. А.
Козловська Т. С.
Савчук Л. О.
Вольф Н. С.
Главацька С. С.
Вольф Н. С.
Снітко Л. О.
Главацька М. С.
Снітко Л. О.
Рейкіна Н. І.
Главацька М. С.
Рейкіна Н. І.
Савчук Л. О.
Оніщук Г. Ф.
Оніщук Г. Ф.
Вознюк Г. А.
Давидюк М. С.
Гринюк І. С.
Давидюк М. С.
Гринюк І. С.

Чорнизька
Гораймівська

Невірковець Ю. М.
Борсук Р. В.

7-8із9-10

8 із 8
3 із 8
3 із 8
4-5із10
8 із 9

Чорнизька
Чорнизька
Рудниківська
Рудниківська
Рудниківська
Рудниківська

Дручок Л. М.
Оніщук А. М.
Камець З. М.
Гринюк Л. Г.
Мельник М. П.
Камець З. М.

10із11

Гораймівська
Рудниківська
Рудниківська
Рудниківська
Рудниківська
Чорнизька

Кутня Н. С.
Зуйко А. Є.
Козак Т. М.
Зуйко А. Є.
Козак Т. М.
Панасюк Л. А.

15,5
30,5
23,5
26
.

9 із 10
7із 9
6-7 із 10
7із 9

-

-

10

13
14

Інформатика
Інформ.
технолог.

Пащук Юлія
Назарчук олександр
Северенюк Михайло
Сокол Інна
Винарська Марія М.
Копитюк Олександр
Папежук Максим
Сокол Давид
Северенюк М. Р.

8
9
11
9
10
11
9
10
11

26із500
35із800
30із500
23 із100
40із100
61із100

7 із 9
5 із 9
11із11
3 із9
3 із7
3 із 9
2 із 8
1 із 9
1 із 8

Гораймівська
Рудниківська
Гораймівська
Чорнизька
Чорнизька
Чорнизька
Чорнизька
Чорнизька
Гораймівська

Сосинець Л. Ф.
Власюк А. М.
Сосинець Л. Ф.
Бутеєць Н. М.
Бутеєць Н. М.
Бутеєць Н. М.
Сахнік М. М.

Аналізуючи результати цих олімпіад і конкурсів можемо зробити
висновок, що наш педагогічний колектив повинен більше уваги приділяти роботі
з обдарованими та здібними учнями, сприяти їх інтелектуальному розвитку.
Творчого учня може виховати лише творчий учитель, який сам є особистістю.
Методична робота кожного вчителя умовно поділяється на періоди від
атестації до атестації. Оскільки атестація лежить в основі всієї методичної роботи
в школі, кожен вчитель повинен знати Положення про атестацію і правильно
спланувати свою роботу.
В цьому році в нашій школі атестувалися такі вчителі, як Оніщук Г. Ф., Дручок
Л.М., Павлюк Г. І., Оніщук В. М., Калькова Л. М. Ними були проведені відкриті
уроки, виховні години. Вчителі були активними учасниками методичних тижнів:
географії, історії, математики, української мови в початкових класа. (Додаток 22)
Дирекцією школи були відвідані показові уроки, що давали вчителі, які
атестуються та вивчені їх системи роботи.
Ефективними були відвідані показові уроки історії України (9 кл., вчитель
Оніщук Г. Ф,), математики (інтегрований урок у 8 кл., вчитель Дручок Л. М.),
читання в 1 класі,(вч.Павлюк Г.І., географії у 7 класі. (вч. Калькова Л.М)
Успішно проводився конкурс «Учень року», який стимулює учнів до участі
в активному житті класу, школи протягом всього навчального року, розвитку їх
творчих обдарувань і талантів, щоб розкрити максимальні можливості кожної
дитини. Переможцями в цьому році стали – Сидорчук Олнксій – 5 кл. – І місце, ІІ
місце – Устимчук Руслана, 5 кл., ІІІ місце – Оніщук Ігор, 5 кл., Сидорчук
Олександр – 8 кл.-1м., Сидорчук Тетяна – 7 кл.-2м. Лавренюк Іванна-8кл.-3м.;
Устимчук Богдан – І місце (11 кл.), Сокол Інна- 9 кл.-2м. Винарська Марія – 10 кл.
– 3м.місце,
Упровадженню нових педагогічних технологій і розв’язанню різних
педагогічних проблем допомагає клуб «А я це роблю так», організований творчою
групою вчителів.
Виконання річного плану роботи за рік забезпечувалося виконавцями без
особливих затримок. Проведено всі заплановані тематичні засідання педради,
наради при директорові, заступниках, практичні семінари, педагогічні читання.
Складено і проведено план роботи з питання «Адаптація п’ятикласників до
навчання в середній школі». Організовано взаємовідвідування уроків, анкетування
і проведення тренінгів з п’ятикласниками. Для вирішення цього питання було
проведено психолого-педагогічний консиліум і педраду.
Впровадження інновацій в практику ми побачили на шкільному конкурсі
«Вчитель року». В районному конкурсі взяли участь Бутеєць Н. М., Ляшук Ю. В.
Разом працювала школа «Молодого педагога». Молоді вчителі мали можливість
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відвідати цілу серію уроків і взяти для себе щось корисне.
В школі проводились конкурси кращого знавця української мови - це
конкурс ім. П. Яцика, знавців життя і творчості Т. Г. Шевченка, «Посміхнемось
щиро Вишні», переможці яких теж брали участь в районних конкурсах.
За підсумками ІІ етапу XVІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.
П. Яцика маємо такі результати:
ПІП учня

Школа

Сидорчук Тетяна
Анатоліївна

ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Гораймівка
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Чорниж
ЗОШ
І-ІІІ ступенів
с. Рудники
ЗОШ І-ІІ
ступенів
с.
М.-Липнен.
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Чорниж
ЗОШ
І-ІІІ ступенів
с. Рудники
ЗОШ І-ІІ
ступенів
с.
М.-Липнен.
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Гораймівка
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Чорниж
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Рудники
ЗОШ І-ІІ
ступенів
с.
М.-Липнен.
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Чорниж
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Рудники

Ковальчук Вадим
Сергійович
Щербинська
Богдана
Василівна
Левчук Віталій
Миколайович
Шрамко Юліана
Дмитрівна
Мицевська Ірина
Юріївна
Монашко Богдана
Анатоліївна
Кратюк Роман
Васильович
Сидорчук Олексій
Сергійович
Калькова Каріна
Андріївна
Сорочук Яна
Віталіївна
Сокол Катерина
Василівна
Щербицька
Анастасія
Василівна

Клас Всього
балів

Місце

Вчитель

3

Калькова
Наталя
Петрівна
Кирилюк
Катерина
Геннадіївна
Кушнір Олена
Олександрівна

3

30

Кількість
набраних
балів
19,5

3

30

23

2

3

30

34

1

3

30

14,5

4

Корнійчук
Ірина
Анатоліївна

4

30

25

1

Сокол Тетяна
Леонідівна

4

30

23,5

2

4

30

16,5

4

Оніщук
Галина
Степанівна
Жданюк Надія
Сергіївна

4

30

21

3

5

33

20

2

5

33

24,5

1

5

33

16

3

6

37

17,5

4

6

37

21

3

Мельник
Ольга
Марківна
Ярмолюк
Світлана
Олександрівна
Кудкудак
Марія
Василівна
Берестюк
Олеся
Анатоліївна
Сидорчук
Олеся
Анатоліївна
Зуйко Альона
Євстахіївна
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Левчук Марія
Миколаївна
Пащук Юлія
Валентинівна
Сидорчук Тетяна
Миколаївна
Марчук Людмила
Василівна
Марценюк Ірина
Вікторівна
Панасюк Ганна
Володимирівна
Папежук Сніжана
Леонідівна
Назарчук Оксана
Сергіївна
Марущик Алла
Леонідівна
Борсук Ірина
Віталіївна
Сокол Інна
Анатоліївна
Величко
Анастасія
Юріївна
Ульяницька Аліна
Василівна
Кушнір Інна
Миколаївна
Ляшук Надія
Миколаївна
Камець Тетяна
Сергіївна
Снітко Софія

ЗОШ І-ІІ
ступенів
с.М.-Липнен.
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Гораймівка
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Чорниж
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Рудники
ЗОШ І-ІІ
ступенів
с.
М.-Липнен.
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Гораймівка
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Чорниж
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Рудники
ЗОШ І-ІІ
ступенів
с.
М.-Липнен.
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Гораймівка
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Чорниж
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Рудники
ЗОШ І-ІІ
ступенів
с.
М.-Липнен.
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Гораймівка
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Чорниж
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Рудники

6

37

23

2

Берестюк
Олеся
Анатоліївна
Савчук Тетяна
Олександрівна

6

37

27

1

7

35

24,5

3

7

35

26,5

1

7

35

25,5

2

7

35

21

4

Кутня Надія
Степанівна

8

35

14

1

8

35

13,5

2

Ковальчук
Світлана
Василівна
Зуйко Альона
Євстахіївна

8

35

11

4

Подерня
Людмила
Анатоліївна

8

35

12,5

3

9

34

15

2

9

34

21

1

Поліщук
Валентина
Матвіївна
Сидорчук
Олеся
Анатоліївна
Козак Тетяна
Миколаївна

9

34

12,25

3

Подерня
Людмила
Анатоліївна

9

34

15

2

Сахнік Галина
Трохимівна

10

34

15

2

10

34

17

1

Ярмолюк
Світлана
Олександрівна
Зуйко Альона
Євстахіївна

ЗОШ І-ІІІ

10

34

9

3

Ковальчук
Світлана
Василівна
Коширець
Тамара
Анатоліївна
Берестюк
Олеся
Анатоліївна

Кутня Надія
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Анатоліївна
Устимчук Богдана
Леонідівна
Кушнірчук Олена
Олександрівна
Павлюк Наталія
Михайлівна

ступенів
с. Гораймівка
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Чорниж
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Рудники
ЗОШ І-ІІІ
ступенів
с. Гораймівка

Степанівна
11

33

24,5

1

11

33

20

2

11

33

11

3

Ковальчук
Світлана
Василівна
Козак Тетяна
Миколаївна
Сахнік Галина
Трохимівна

Вчителі школи взяли участь в районній виставці дидактичних і методичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» за номінаціями: українська мова і
література, зарубіжна література, англійська мова, виховна робота, педагогорганізатор, бібліотекар школи, музичне мистецтво. Нестандартні уроки
зарубіжної літератури, 6 кл. (Сидорчук М. М.) за 2017 рік відзначена районним
відділом освіти.
Активну участь в цьому конкурсі взяли такі вчителі: Кирилюк О. Л.,
Кирилюк К. Г., Ляшук Ю. В., Бурик М. М., Сокол Н. А.. Павлюк Л. В., Копитюк
Л. І., Оніщук Г. Ф., Главацька М. С., Ярмолюк С. О., Козловська Т. С.
Грамотою відділу освіти нагороджений колектив школи за активну участь.
За підсумками змагань, присвячених Дню захисника Вітчизни, наша команда
зайняла 12 місце із 21 (кер. Ковальчук П. М.).
Обласні змагання:
1. Велосипедний туризм (чемпіонат) – ІІ командне місце.
2. Техніка пішохідного туризму у закритому приміщенні – ІІІ м. командне.
3. Спортивне орієнтування «Волинська осінь» - 6 місце – 2016 р.
4. Спортивне орієнтування «Весняні стежки» - 5 м. – 2017 р.
5. Обласний туристичний зліт (Ковельський р-й с. Гішин) – І м. – старша
група.
Районні змагання:
1. Туристичні змагання із спортивного орієнтування «Весняні стежки» - 4 м. –
середня група, 10 м. – старша.
2. Туристичний зліт - І м. – середня група, ІІІ м. – старша.
Краєзнавчі конкурси:
1. Моя Батьківщина – Україна – ІІ м. ( район).
2. Мій рідний край – І м. (район), ІІІ м. (область).
3. Звіт про похід у Карпати – І м. – (район), 4 м. – (область).
Змагання з велотуризму «Кубок України» :
1. Сокол Давид (фігурне володіння велосипедом) – ІІІ м.
В районних дитячих спортивних іграх серед учнів загальноосвітніх навчальних
закладів «Старти надій» - ІІ командне місце, І місце в штовханні ядра;»Козацький
гарт» - (Нащадки козацької слави) – 2 місце в районі, Сокіл «Джура» - 4 місце;
- в районній спартакіаді «Здоров’я» серед учнів загальноосвітніх шкіл І – ІІІ
ступенів – 5 місце.
Слід відмітити, що у конкурсі «Новарічний подарунок» наша школа прийняла
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активну участь.
Найбільш відповідально до участі у конкурсі віднеслися учні початкових
класів, сьомих, восьмого та дев’ятого класів (класні керівники – Романець Н. І.,
Оніщук В. М., Сокол Т. Л., Кирилюк К. Г., Павлюк Г. І., Дручок Л. М.. Павлюк
Л. В. Главацька М. С., Ярмолюк С. О.)
Найкращі вироби на виставку представили учні 10 кл. Винарська Марія,
Ляшук Надія та Павлюк Катерина. Це – новорічні ялинки, виготовлені із
шишок, гірлянди та стрічок. Вироби естетично виконані, тематично спрямовані.
Заслуговують також на увагу вироби учасників гуртка «Умілі руки»,
«Шкатулка для новорічного сюрпризу» Сидорчук Тетяни, учениці 7 класу та
«Новорічна іграшка» Кальков Ілони (9 кл.). Багато зусиль було прикладено
учнями 6 та 4 кл. Колендою Богданою та Кальковим Богданом, щоб виготовити
ялинку з вермішелі. Цікаві були вироби, представлені на виставку учнями 7 кл.
Сидорчук Анастасією та Лавренюком Артемом «Пінгвін» та «Ліхтарик».
Учениця 3-Б класу Оніщук Вікторія виготовила також «Новорічний оберіг» композицію з шишок та гірлянд, яка вирізнялася серед виробів початкових
класів охайністю, естетичною спрямованістю та відповідністю теми.
Також взяли участь в районному конкурсі «Початкове технічне
моделювання». Представлена робота учня 3-А класу Кирилюка Павла
«Великодній зайчик», на очному конкурсі 2 учні зайняли призові місця
(Сидорчук Олексій, Оніщук Станіслав, 5 клас (керівники Кирилюк К. Г.,
Невірковець Ю. М.).
Для перевірки якості навчання учнів з предметів інваріантної складової
Робочого навчального плану, керівництвом школи здійснено порівняльний
педагогічний шкільний моніторинг засвоєння учнями програм шляхом
проведення директорських контрольних підсумкових робіт за І семестр 20162017 н. р. і порівняння результатів ідентичності тематичного і семестрового
оцінювання навчальних досягнень учнів та контрольних робіт свідчать:
розбіжність у даних показниках складає + 1, + 2, -1,-2 бали.
Моніторинг якості навчання учнів 2-4 класів школи свідчить: високий рівень
навчальних досягнень на кінець І семестру 2016-2017 н. р. складає – 8%,
достатній – 33%, а середній – 59 %. Порівняно з минулим роком показники:
високий рівень вищий на 1 %, достатній нижчий на 6 %, середній нижчий на 5
%.
Під час моніторингу якості навчання учнів 5-11 класів було з’ясовано, що
середній бал навчальних досягнень учнів складає від 5,5 до 10 балів.
Предмети
інваріантної
складової

Укр. мова
Укр. літ.
Заруб.
Математика
Алгебра
Геометрія

Середній бал навчальних досягнень
класу

5

6

7

8

9

10

11

7
7,2
7
6,2

5,3
5,5
6,1
4,8

7,6
7,5
6,7

5,9
7
7,4

6,3
6,4
6,4

6,1
6,2
6,7

7
7,5
8,5

6,2
7,1

4,9
4,9

5,3
5,8

5,5
5,8

6,4
6,2

Середній
бал
навчальних

2
кл.

3-А
кл.

3-Б
кл.

4
кл.

6,8
7,8

6,5
7,6

6,9
7,9

6,6
7,7

7,1
7,8

6,8

6,6

6,9

6,6

7,1

предметів
5-11
2-4
6,5
6,8
6,1
5,5
5,7
6,0
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Історія Укр.
8,8
Всесв. іст.
Біологія
Англ. мова
6,5
Німецька мова 6,1
Геогр./екол.11к
Фізика/астрон.
Природозн.
Етика/екон.
Хімія
Інформ./інф.т.
Муз. мист.
Обр. мист.
Худ. культ.
Труд./технол.
Осн.здор.
Фіз.к-ра
ЗВ/санпідгот.

6,3
6,2
5,7
5,9
5,9

7,4
8,6

9,5

7,5
9,9
10

7,2
9,8
9,8

10
8,8
9,8

8,3
7,5
9,7

Правозн./
люд. і світ
Середній бал 8,1
навчальних
досягнень
класу
Місце класу 1

7,1

7
7
6,7
5,7
5,6
5,3
5,4

6,3
6,5
8,3
5,8
6,2
8,3
8,8

9,3
7,6 6,4
7,2 6,2
9,8 9,4
10,
1
9
8,9
10

8,3
7,7
9,8

6,7

7,9

6,5
6,5
7,3
5,9

6,8
6,6
7,1
5,3

6,8
7,7
7,8
6,5

5,5
6,2

6,3
5,7

/7,5
6,5/
7,3

6,9
6,9
7,2
5,9
6,0
6,3/7,5
6,5
7,4
9,1
6,9
6,9
9,7
10

6,5
6,8

6,5
6,6

7,5
6,9

6,8
8,2
8,9
9,9

7
8,5

8,8
10,3
9,5
10

6,9

9,3
9,4/
10
6,8

7,5
8,9
8,4
9,7
9,7/10

/8,9

6,9/8,9

6,8

7,0

7,8

7,3

6,1

6,9

5,4

5,5

6,7

7,4

7,3

7,4

7,3

7,7

7,0

7,0

6,9

6,7

7,3

6

7

9

4

7,2 -школи
5

2

9

8

6

3

Моніторинг якості навчання учнів засвідчив: найнижчий середній бал
мають учні 8 і 9 класу – 7,1 б.
Найнижчий середній бал з предметів інваріантної складової Робочого
навчального плану школи учні 5-11 класів мають з математики – 5,5 б.,
геометрії – 6,9 б., з алгебри – 5,7 б., з англійської і німецької мови – 5,9 бали.
Середній бал успішності школи – 7,2.
За результатами семестру мають бали успішності середнього рівня,
достатнього і високого:
Клас

Всь
ого
учн
ів

2
3-А
3-Б
4

23
16
15
19
73

5
6

22
21

Ксть
учні
в
сере
д.
рівня
12
10
10
10

%

Разом
серед.
рівня
по 3-4
кл.

52
63
67
53

59

Ксть
учні
в
дост.
рівн
я
10
5
4
6

%

43
31
27
32

Разом
с. р.
5-11
кл.
14
15

64
71

Разом
дост.
рівня

33

К%
сть
учні
в
вис.
рівня
1
1
1
3

5
6
6
15

Разом
д. р.
5-11
кл.
7
3

32
14

Разом
вис.
рівня

8

К%
сть
учні
в
поч.
рівня
-

-

Разом
в. р.
5-11
кл.
1
-

4
-

Разом
поч..рі
вня

Разом
п. р.
5-11
кл.
3

15
16

7
8
9
10
11

18
28
24
19
13
145

9
18
14
12
8

50
64
58
63
62

62

7
3
6
5
4

39
11
25
26
31

25

1
1

4
7

2

2
7
3
2
-

11
25
13
11
-

11

Разом учнів 2-11 кл., які мають бали успішності середнього рівня 62%. Це
на 13% більше, ніж в 2015/2016 н. р.
Учнів 2-11 кл., які навчаються на достатньому рівні – 69 (33%), що на 2%
більше в порівнянні з цим же роком, на високому – 8 учнів, на початковому –
17учнів, що на 10 більше, ніж в 2014/2015 н. р.
Відповідно до річного плану роботи школи, адміністрацією було
проведено перевірку організації розвитку творчих та інтелектуальних
здібностей учнів, залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами. Поряд
з навчальним процесом у школі приділяється увага розвитку творчих та
інтелектуальних здібностей.Так у школі працюють гуртки: квітникарства (кер.
Бурик С. А.), вокальний, хоровий (керівник Ляшук Ю. В.), «Умілі руки»
(керівник Ковальчук С. В.), ткацький (керівник Оніщук А. М.), шкільний
туризм (керівник Ковальчук П. М.), хорекографічний (керівник Кушнір М. А.),
ШНТ «Ерудит» (керівник Кирилюк Г. Ю.), в якому працюють такі секції:
математична «Пошук» (керівник Дручок Л. М.), географічна «Глобус» (кер.
Бурик С. А.), біофізиків (керівник Невірковець Ю. М..), історії рідного краю
(керівник Вознюк Г. А.), української філології (керівник Ярмолюк С.О.),
біології (керівник Панасюк Л. А.), клуб «Пізнайки» для учнів початкових
класів, в якому працюють такі групи: «Мовознавці» (керівник Романець Н. І.),
«Юні математики» (керівник Павлюк Г. І.), художньо-естетична «Умілі
пальчики» (керівник Кирилюк К. Г.), «Читайлики» (керівникСокол Т. Л.), «Юні
природолюби» (керівник Кирилюк О. Л.). Крім того учні школи відвідують
секції волейболу, футболу і баскетболу ДЮСШ (керівник Сидорчук О. І.). У
2016/2017 н. р. з 235 учнів 160 залучено до роботи в шкільних та позашкільних
гуртках, секціях, клубах. Школярі беруть участь у виставках на кращий
малюнок, де посідають призові місця, в конкурсах на різні теми (на кращого
читця та інше), в спортивних та туристичних естафетах, змаганнях.
Оніщук Вікторія, Ковальчук Вікторія, Калькова Анастасія взяли участь у
районному конкурсі «Срібні дзвіночки», показали хорошу виконавську
майстерність, сценічну культуру. Були нагороджені подякою відділу освіти і
науки. А також учениця 6 класу Оніщук Вікторія зайняла І місце серед
учасників молодшої вікової групи, Калькова Анастасія – ІІ серед учнів
середньої вікової групи.
За підсумками районного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості присвяченому Шевченківським дням Устимчук Богданна (10 кл.)
зайняла 4 місце , Сидорчук Тетяна - учасниця, ІІ місце в окрузі.
Про підсумки проведення шкільного і окружного етапу VІ Міжнародного
мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка в 2016-2017 н. р. можна
дізнатися з таблиці.
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Переможцями окружного конкурсу стали Папежук Сніжана (8 кл.) (вчитель
Ковальчук С. В.), Ляшук Надія (10 кл.) (вчитель Ярмолюк С. О.) Устимчук
Богдана (10 кл.), (Ковальчук С. В.). Устимчук Богдана зайняла 5 місце в
районному конкурсі.
Учні шкіл округу на районному конкурсі показали такі результати:
№п/п
1

ПІБ учня
Калькова Каріна
Андріївна

Клас
5

Місце
3

2

Пащук Юлія

6

3

Вчитель
Кудкудак
Марія
Василівна
Савчук Тетяна

Школа
Рудниківська
ЗОШ І–ІІІ ст.
Гораймівська
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3
4

Валентинівна
Панасюк Ганна
Василівна
Папежук Сніжана
Леонідівна

7

4

8

3

5

Мельник Я. В.

9

5

6

Ляшук Надія
Миколаївна

10

4

7

Устимчук Богдана
Леонідівна

11

5

Олександрівна
Кутня Надія
Степанівна
Ковальчук
Світлана
Василівна
Сахнік Г. Т.
Ярмолюк
Світлана
Олександрівна
Ковальчук
Світлана
Василівна

ЗОШ І–ІІІ ст.
Гораймівська
ЗОШ І–ІІІ ст.
Чорнизька
ЗОШ І–ІІІ ст.
Гораймівська
ЗОШ І–ІІІ ст.
Чорнизька
ЗОШ І–ІІІ ст.
Чорнизька
ЗОШ І–ІІІ ст.

Згідно річного плану роботи в школі проводились методичні тижні, відкриті
уроки, виховні заходи, конкурси малюнків, кросвордів, ребусів, знавців загадок,
народної творчості. Якісному проведенню методичних тижнів сприяли такі
вчителі: Дручок Л. М., Сокол Т. Л, Бурик С. А., Козловська М. С., Главацька М.
С., Кирилюк Г. Ю., Оніщук В. М., Павлюк Г. І., Романець Н. І., Кирилюк К. Г.,
Кирилюк О. Л., Оніщук Г. Ф., Вознюк Г. А.
Під час проведення тижня географії були проведені такі заходи:
Лінійка. Ознайомлення з планом тижня географії;
•
Географічні цікавинки, вікторини, кросворди, 6 кл.;
•
Конкурс стінгазет на географічну тематику;
•
Відкритий урок у 7 класі;
•
Турнір з природничих наук, 9-11 кл.;
•
Рекорди природи «Най, най, най…»;
•
Гра «Перший мільйон», 8 кл.;
•
Конкурс «Як я знаю географічну карту?», 10 кл.;
•
Географічна гра «Що? Де? Коли?», 7 кл. Географічна еврика «України,
ти для мене диво», 9-11 кл.
Своєчасно були підведені підсумки, переможців було нагороджено
грамотами.
Згідно з річним планом роботи школи на 2016/2017 н. р. з 29.11 по
04.12.2016 р. вчителями англійської мови було проведено Тиждень англійської
мови з метою підвищення мотивації та якості вивчення англійської мови
учнями школи, активізації всіх форм позакласної роботи та удосконалення
творчих здібностей дітей, розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності
(аудіювання, говоріння, читання, письмо) на всіх етапах навчання.
Одним із засобів активізації мовленнєво-розумової діяльності є гра, в
процесі якої підсилюється емоційне сприйняття матеріалу. Саме тому вчителів
англійської мови під час проведення Тижня використовували ігрові моменти з
учнями молодших класів: КВК «Знавці англійської мови», 4 клас, «Веселі
уроки АВС» і ін.
З учнями 9 класу (вчитель Главацька М. С.) було проведено перегляд
відеофільмів про В. Шекспіра. Учні 10 класу (вчитель Козловська Т. С.)
•
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підготували цікаве засідання клубу читців творчості В. Шекспіра «Цитати із
творів В. Шекспіра». З учнями-старшокласниками було переглянуто усний
журнал «Творча спадщина В. Шекспіра». Учні 8 та 11 класів разом із
вчителями англійської мови взяли участь у Всеукраїнському уроці «Вільям
Шекспір».
Для учнів молодших класів було проведено свято пісні, де учні мали
можливість показати свої артистичні таланти, розвинути творчі здібності,
показати знання англійської мови у нестандартних ситуаціях, що підвищує
зацікавленість учнів у вивченні англійської мови. За допомогою пісень та
віршів у молодших школярів формуються фонетичні та лексичні навички.
Цікаво для учнів 4 класу вчителі провели відео-уроки «Подорож
англомовними країнами», які були спрямовані на розширення знань про
історію, культуру та традиції європейських країн. Учні 2-3 класу переглянули
мультфільми на англійській мові «Подорож країною казок». «Веселі уроки» у 1
класі були спрямовані на зацікавленість дітей у вивченні англійської мови.
В рамках Тижня англійської мови учні 3-7 класів приймали участь у
Всеукраїнському конкурсі «Гринвіч».
За підсумками проведення Тижня англійської мови слід відмітити, що
заходи складено цікаві, вчителі Козловська Т. С. і Главацька М. С. оптимально
визначили і повністю реалізували освітні, виховні та розвиваючі цілі.
Згідно з річним планом роботи з 26.09 по 30.09 2016 р. в школі був
проведений методичний тиждень математики присвячений М. В.
Остроградському (24.09.2016 р.- 215 років з дня народження). Основною метою
тижня було забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої
активності учнів, сприяти формуванню їх наукового світогляду, поглибити
знання та підвищити інтерес до вивчення математики. Згідно з планом роботи
тижня було випущено в понеділок, 26.09.2016 р. стінну газету «Михайло
Остроградський – геній, визнаний за життя». У вівторок, 27.09.2016 р.,
вчителем математики Дручок Л. М. була проведена математична перерва
«Ставайте Остроградськими» (розгадування кросвордів). На високому
методичному рівні, з ефективним використанням ІКТ Лідія Мефодіївна провела
відкритий інтегрований урок алгебри та української літератури «Їх єднала
Україна» у 8 класі. Засобами математики та літератури познайомила учнів із
цікавими біографічними даними М. В. Остроградського і Т. Г. Шевченка.
Вчила восьмикласників аналізувати і узагальнювати одержану інформацію,
виховувала почуття патріотизму. Група «Математики» підібрала матеріал про
М. В. Острозького, а група «Літератори» про Т. Г. Шевченка. Знаходили
спільне і відмінне на їх життєвих шляхах. В четвер цікаво пройшла
математична вікторина. Підсумувала роботу тижня математики гра «Поле
чудес – життєвий шлях М. В. Остроградського».
Вищезазначені заходи сприяли підвищенню зацікавленості учнів у
вивченні математики та української літератури. Рівень ефективності
проведених заходів був достатньо високим, що дало змогу розвивати творчі
здібності учнів, поглиблювати та розширювати знання школярів з навчальних
предметів. Учителі мали можливість виховувати емоційно-позитивне ставлення
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до вибору інтересів учнів, прищеплювати культуру поведінки, моральні
цінності,формування почуття патріотизму.
Для успішного вирішення проблеми впровадження профільного навчання
була задіяна психолого-педагогічна служба і методична рада, які разом з
дирекціями шкіл розробили Програму впровадження профільного навчання на
2017-2018 рр.
Цікаво і творчо на високому методичному рівні були проведені районні
семінари вчителів англійської мови та резерву керівних кадрів заступників
директорів з НВР. В рамках семінару вчителів англійської мови був проведений
показовий урок англійської мови у 8 класі (вчитель Козловська Т. С.), а Главацька
М. С. провела виховний захід про весну. (Дод.23)На районному семінарі резерву
керівних кадрів вчителі дізналися про досвід роботи школи з теми «Педагогічний
аналіз як функція управління». Отримали методичні дайджести, які розробили
Кирилюк Г. Ю, заступник директора з НВР; Бутеєць Н. М., резерв керівних кадрів
ЗДНВР. Доступно, цікаво, ненав’язливо, методично вірно було проведено
практичне заняття-тренінг, на якому під керівництвом заступника директора з
НВР Кирилюк Г. Ю., вчилися правильно розв’язувати педагогічні ситуації як
майбутні керівники, отримали кодекс честі заступників директорів, плідно
працювала експертна група.
Вчителі початкових класів Сокол Т. Л. і Кирилюк О. Л. провели урок патріотизму
і духовності «З любов’ю у серці», на якому презентували книги відомої
волинської поетеси Світлани Бусел-Костюк. Присутні ознайомились із нелегким
життєвим і творчим шляхом поетеси.(Дод.24)
На високому методичному рівні був проведений тиждень української мови в
початкових класах. Першого дня була проведена тематична лінійка «Наше диво
калинове – українська рідна мова» (вчитель Романець Н. І.). Сокол .Т. Л.
оголосила план проведення тижня і провела цікавий конкурс «Міс і Містер
Каліграфія», на якому визначили учнів, які у класі пишуть каліграфічно і
нагородили грамотами. Другого дня учні поглибили знання на літературномузичній композиції присвяченій Дню української мови, який провела Кирилюк
К. Г. та відео сюжеті про рідну мову, який провів Кирилюк О. Л.. Кирилюк Г. Ю.
організувала і провела шкільний тур Всеукраїнського конкурсу знавців
української мови. На наступний день учні зустрілися з казкою: Конкурс-гра «У
свті казок» (вчитель Сокол Т. Л.), виставка малюнків «Казка до нас завітала»
(вчитель Сокол Н. А.). Далі був День українського фольклору. Оніщук В. М.
провела виховний захід «Свято українського фольклору», а Павлюк Г. І. конкурс
пісень «Пісня – душа мого народу». Наступного дня всіма вчителями початкових
класів було проведено казкову вітрину «Загублені речі» (з якої казки предмет?),
«Упізнай казку», «Казкова переплутанка», «Портретна галерея» та складання
асоціативного куща. Наприклад: до слова лисичка, яка вона, що полюбляє, у яких
казках зустрічаємо. Підведено підсумки. Нагороджено переможців.
Також на високому методичному рівні був проведений і тиждень історії.
План проведення тижня історії:
Хто відповідає
№
Назва заходу
Хто приймає
Дата проведення
п/п
участь
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1) Історія книжки
1

2) «Козаки борці за волю, за
народну славну долю»
1) Захід-реквієм вшанування
пам’яті Володимира Мельника

2

2) Екскурсія в музей «Герої не
вмирають»

3

3) Оголошення конкурсу
історичних кросвордів та газет
1) Урок мужності «Афганістан
– душі кривава рана»
2) Виставка книг на історичну
тематику (бібліотека)
1) Усний журнал «Сім чудес
світу»

4

2)Відкритий урок з історії
(5клас)
3) Турнір юних правознавців
1) Захід «Юний ерудит»

Вознюк Г.А.
Копитюк Л.І.
Вознюк Г.А.
5-7 кл.
Сокол Н.А.
Ляшук Ю.В.
(5-11 кл.)
Оніщук А.М.
Вознюк Г.А.
(1-4 кл.)
(5-11 кл.)
Вознюк Г.А.
(5-11 кл.)
Копитюк Л.І.
Главацький М.А.
Вознюк Г.А.
(6 кл.)
Вознюк Г.А.

(5 урок)

14.02.2017

15.02.2017

16.02.2017

Оніщук Г.Ф.
(9-11 кл.)
Вознюк Г.А.
17.02.2017

5

6

13.02.2017

Оніщук Г.Ф.
2) Відкритий урок (9 кл.)
1) Патріотичний захід «Небесна
Оніщук Г.Ф.
Сотня – ангели України»
Вчителі історії
2) Підбиття підсумків
проведення тижня історії

20.02.2017

Проектні технології навчання широко використовують вчителі на уроках. Це
Вознюк Г'. А., Ярмолюк С. О., Сидорчук М. М., Главацька М. С.,
Козловська Т. С., Оніщук Г. Ф., Кирилюк Г. Ю. інші. Адже вміння
використовувати метод проектів - це показник високої кваліфікації вчителя, його
прогресивної методики навчання та розвитку учнів.
Маємо творчі обдарування і з образотворчого мистецтва, а тому всі конкурси,
що проводяться в районі, не обходяться без призових місць наших юних
художників.
Отже, у наступному навчальному році більшу увагу слід приділяти:
• координації методичної роботи шкіл, працівників, які входять до його
складу;
• наданню навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
• підвищенню рівня професійної майстерності вчителів певного фаху,
вдосконалення форм і методів роботи з учнями;
• організації системи заходів, спрямованих на розвиток активності, творчого
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потенціалу педагогів, впровадження досягнень передового педагогічного
досвіду;
• вивченню і впровадженню в практику роботи інноваційних освітніх
технологій.

Директор

М. Сидорчук
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15 березня 2017 року в нашій школі відбувся районний семінар
вчителів англійської мови на тему: «Інноваційні технології на уроках
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76

В рамках семінару було проведено урок з англійської мови у 8 класі на
тему «The Beatles. Why did The Beatles become world famous?»

Після ознайомлення присутніх з темою і метою уроку Тамара Степанівна
ввела всіх у світ британської музики. На початку вивчення теми вчитель
поставив проблемне питання, висвітлення якого відбувалося на даному уроці.
Учні досліджували, яким чином прийшла слава до гурту The Beatles (1 група –
«What is the origin of the fame of the Beatles?», 2 група – «Why did “The Beatles”
become world-famous?», 3 група – «Is the fame of The Beatles in their songs?»).
Перша група вияснила, що слава та успіх не залежать від соціального стану та
від того, в якій сім’ї людина народилася та виховувалася, яку освіту вона
отримала. Друга група дійшла до висновку, що тільки любов до музики,
наполеглива праця, великий талант та бажання зробити світ кращим стало
запорукою популярності Бітлз. Третя група створила буклет, де зробили аналіз
досягнень британської групи Бітлз.
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логічно та послідовно висловлювати думки англійською мовою, їх аналізувати
та систематизувати.
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Проведення виховного заходу «Welcome Spring! Welcome Talеnts»
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Районний семінар резерву керівних кадрів заступників директорів шкіл з
навчально-виховної роботи на тему «Педагогічний аналіз як функція
управління».
Нинішня освіта в Україні має стільки проблем, що вирішити їх можуть
тільки небайдужі люди, здатні самостійно мислити і діяти в нових соціальноекономічних умовах.
Якість модернізаційних змін в освіті, підвищення ефективності навчання,
виховання і розвитку школярів, ріст професійної майстерності вчителя і
творчого потенціалу педколективу залежить, насамперед, від рівня
компетентності, творчої активності керівників навчальних закладів.
Тому районний відділ освіти значну увагу приділяє питанням
формування резерву керівних кадрів. Одним з найважливіших показників, які
враховуються при формуванні резерву, є, насамперед, фахова компетентність,
рівень методичної майстерності вчителя, його особистісні якості, інноваційна
культура. Саме це прискорює процес встановлення педагога на посаді
заступника директора школи, забезпечує йому високий рейтинг, авторитет в
колективі як лідера.
Тому 12 травня 2017 року на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.
Чорниж відбувся районний семінар резерву керівних кадрів заступників
директорів шкіл з навчально-виховної роботи на тему «Педагогічний аналіз як
функція управління».
Згідно плану роботи відбулася зустріч та реєстрація учасників семінару
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Директор Марія Михайлівна Сидорчук провела показово огляд школи
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Про систему роботи резерву керівних кадрів у загальноосвітніх школах
району розповіла головний спеціаліст відділу освіти Маневицької
райдержадміністрації Надія Георгіївна Григола.
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Всіх присутніх Марія Михайлівна ознайомила з досвідом роботи школи
за темою: «Педагогічний аналіз як функція управління»
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Далі, за планом, Галина Юхимівна Кирилюк, заступник директора школи
з навчально-виховної роботи, провела практичне заняття-тренінг «Управлінська
компетентність – запорука успішної діяльності заступника директора школи з
навчально-виховної роботи», метою якого було формування навичок співпраці
спілкування, обговорення, спільного вирішення проблеми, участь у спільному
виробленні рішень, розвиток вміння визначати рівень саморозвитку,
самооцінки якостей заступника директора та його загальний рівень професійної
компетентності.
Разом із учасниками семінару працювала експертна група у складі:
Надія Георгіївна Григола - головний спеціаліст відділу освіти
Маневицької райдержадміністрації.
Марія Михайлівна Сидорчук – директор.
Галина Феодосіївна Оніщук – заступник директора з виховної роботи.
Галина Архипівна Вознюк – керівник окружного м/о вчителів історії і
правознавства, екс-заступник директора з НВР.
Світлана Олександрівна Ярмолюк - керівник окружного м/о вчителів укр..
мови і літератури, резерв керівних кадрів (ЗДНВР).
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Про риси характеру вчителя як майбутнього керівника присутні дізналися
через гру «Таємниця імені».
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Для того, щоб забезпечити високу результативність та якість праці, в
школі повинна бути створена команда однодумців. Учасники семінару
об’єдналися в групи, в яких аналізувалися педагогічні ситуації і віднаходилися
оптимальні варіанти їх розв’язання.
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Підсумковим етапом заняття було проведено психологічну гру «Який
герой найбільш близький і зрозумілий?». Після слухання казки вчителі
асоціювали себе з одним із героїв. Від експертів вони дізналися, що це означає
в їхній майбутній управлінській діяльності.
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На завершення практичного
вручено кодекси честі заступника
презентовано методичні посібники
дайджест «Педагогічний аналіз як
матеріали семінару.

заняття-тренінгу всім присутнім було
директора з навчально-виховної роботи,
з досвіду роботи школи «Методичний
функція управління» та інші супровідні
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Для більш глибокого розкриття теми семінару був проведений Урок
патріотизму, духовності «З любов’ю у серці» (за творчістю відомої волинської
поетеси Світлани Костюк-Бусел) з учнями 4 класу.
В ході уроку вчителі початкових класів Кирилюк О.Л. та Сокол Т.Л.
(племінники поетеси) розкрили основні життєві та творчі віхи Світлани
Костюк-Бусел, презентували її відомі твори.
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Заступник директора з навчально-виховної роботи Галина Юхимівна,
рідна сестра поетеси, поділилася спогадами їхнього спільного дитинства.
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Останнє видання, збірку «З любов’ю у серці», маленькі читайлики
подарували гостям.
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Головним спеціалістом відділу освіти Надією Георгіївною Григолою було
підведено підсумки семінару.
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