
 

Річний звіт  

про діяльність комунального закладу Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15  

Вінницької міської ради» 
Методична робота 

У 2018-2019 навчальному році науково-методична робота здійснювалася  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», рекомендацій із питань 

організації методичної роботи вчителів. 

Із метою забезпечення упровадження нового Державного стандарту та реалізації Концепції Нової української школи, науково-методичної 

проблеми освітян міста «Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, в якому концептуальний розвиток вчителя стане основою 

педагогіки партнерства на засадах дитиноцентризму з метою формування компетентностей учня 21 століття» (2017-2022 рр.), оптимізації роботи 

методичної служби, організації якісного оновлення інформаційно-освітнього середовища, впровадження сучасних інноваційних форм роботи, що 

активізують професійний саморозвиток педагогів; учителі залучалися до участі в методичних заходах усіх форм та рівнів, міських, обласних та 

всеукраїнських конкурсах. 

Основним завданням методичної роботи в школі в поточному навчальному році була продовжена  робота школи над науково-методичною  

проблемою «Створення атмосфери творчої міжособистісної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу в умовах компетентнісного 

підходу в освіті».  

Рішення всіх проблем  роботи вчительського колективу здійснюється  через систему роботи методичних об’єднань  учителів-предметників, 

творчих груп класних керівників, школи молодого вчителя, робочих груп, методичних оперативок, засідань методичної ради, науково-практичної 

конференції, презентації кафедр для вчителів міста, участі в міських конкурсах.   

Методичне об’єднання вчителів початкових класів працює над проблемою «Інтегрований розвиток наскрізних умінь учнів початкових 

класів відповідно до концептуальних засад Нової української школи». 

Методичну майстерність вчителі підвищували шляхом участі в роботі методичного об’єднання, психолого-педагогічних семінарах, 

кущових тренінгах шляхом самоосвітньої діяльності, активної участі у всеукраїнських освітніх заходах,  онлайн-конференціях, вебінарах, 

підтвердженням чому є 22 отримані сертифікати. Вчителі паралелі 2-х класів взяли участь у серпневому -2019 рік - інтернет-марафоні видавничої 

групи «Основа» - 7 вебінарів щодо особливостей викладання освітніх галузей у Новій українській школі. 

 У січні 2019 проведено засідання педагогічної ради на тему «Взаємозв’язок змісту, методів і форм роботи на засадах інтегрованого 

підходу в навчанні у Новій українській школі», у ході якої вчителі 1-х класів 2018-2019 н.р. продемонстрували новітні технології  освітнього 

процесу відповідно до Нового державного стандарту: створення та використання лепбуків, вправи і завдання з LEGO, «Шість цеглинок», 

фрагменти тематичних ранкових зустрічей. Учитель Волошинська А.В. висвітлила особливості роботи за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України», ознайомила з облаштованими в навчальному кабінеті осередками освітнього середовища відповідно до концептуальних засад 

НУШ. Фірар В.М. зупинилася на окремих аспектах навчання за інноваційним проектом  «На крилах успіху». Учитель також взяла участь у 

міському огляді-конкурсі  профмайстерності педагогів початкової школи «Незабутня ранкова зустріч – 2019», за результатами якого виборола ІІ 

місце в номінації «Креативна ранкова зустріч – 19» (наказ ДО ВМР від 25.03.2019 №196). 



 

Змістовно й цікаво пройшли шкільні заходи: відкриті уроки для слухачів КЗ «ВАНО», предметні тижні, конкурси, предметні олімпіади. В 

1- 4-х класах було проведено ряд цікавих позакласних виховних заходів, учні взяли активну участь у міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру» і природничому конкурсі «Колосок», шкільному літературно-музичному конкурсі «Крок до зірок».  У рамках  вивчення стану 

викладання трудового навчання та образотворчого мистецтва проведено яскраві виставки виробів на тему «Умілі руки не знають скуки» та 

дитячих малюнків на тему «У світі казки чарівної».  

Відповідно до угод про співпрацю, на виконання планів спільної роботи з ДНЗ №№ 11,45,75 проведено педраду з проблеми «Наступність і 

перспективи співпраці дошкільного закладу та школи», психолого-педагогічний семінар «Адаптація дитини до школи», відкриті уроки для 

вихованців підготовчих груп, свята, дні відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників.  

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації від 23.10.2018 № 527 «Про проведення 

дослідно-експериментальної  роботи обласного рівня за темою «Комплексна модель системної партнерської взаємодії дорослих перед вступом 

дитини до школи в межах Нової української школи на базі освітніх закладів на 2018-2021 рр.», листа Департаменту освіти і науки Вінницької 

обласної державної адміністрації від 20.10.2018 № 487, з метою забезпечення реалізації Концептуальних засад реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» і здійснення принципу наступності та перспективи між дошкільною та початковою освітою, організовано 

проведення шкільних заходів вищезазначеної дослідно-експериментальної роботи обласного рівня: протягом січня-травня 2019 року працювали 

«Перлинки» - групи підготовки до школи за програмо «Я іду в перший клас». 

Проведені педагогічні читання, присвячені видатному українському педагогу В. Сухомлинському (Подолян Т.М., Садовська М.В., Мальська 

Д.М.). Матеріали систематизовані і видані у збірнику «Педагогічна майстерня». В бібліотеці школи підготовлені відповідні виставки  матеріалів 

та  творів  із даної тематики. 

       Однієї з найважливіших завдань методичної роботи в школі, основного шляху підвищення професійної майстерності вчителя є проведення 

предметно - методичних тижнів. Це  стало традицією в закладі. Такі тижні проведені з усіх навчальних предметів у кожному семестрі.  Підсумки  

тижнів підводились на засіданнях МО й методичної ради. За підсумками методичних тижнів та виховних заходів, проведених у першому семестрі, 

виданий наказ по школі. 

        На високому методичному рівні проведені відкриті уроки для курсів підвищення кваліфікації учителів при КЗ «ВАНО», педагогічна 

майстерня «Проектна технологія навчання як засіб формування компетенностей учнів на уроках природничого циклу та в позаурочний час» 

учителів природничих дисциплін (вчителі Уманець О.О., Процько Ю.С., Чульфа Л.В.) та круглий стіл на тему «Творчий учитель- творчий учень» 

з вчителями англійської мови (вчителі Мальська Д.М., Вержук А.П., Садовська М.В.). В цілому  на міському та обласному рівні проведено більше 

20  уроків. Учитель англійської мови  Вихристюк О.О. брала участь у міському конкурсі молодих учителів «Надія-2019». Учитель математики 

Ковальчук Л.А. та вчитель англійської мови Чопляк В.В. підготували методичні посібники, що отримали схвальну оцінку науково-методичною 

радою КУ «ММК» та КЗ «ВАНО».   Вчитель хімії Чульфа Л.В. виборола ІІІ місце на міському етапі обласного конкурсу «Творча скарбничка» у 

номінації «Формування предметних компетентностей в курсі хімії 9 класу». 

Загальні результати відкритих уроків, проведених у рамках предметно-методичних тижнів, достатнього та  високого рівнів. На високому 

теоретичному й методичному рівні провели відкриті уроки вчителі Янощук Л.Л.,Чайнюк Н.В., Пастух Л.М., Бернацька Н.М., Опалинська Н.О., 

Пугачова О.В., Ковальчук Л.А., Маслова О.О., Мельничук О.М., Уманець О.О., Чульфа Л.В., Гаврилюк Ю.П., Гирич Г.Д., Білоконна Н.В., 

Висоцька Н.Є., Корнелюк Ю.М., Потребенко С.М., Присяжнюк С.В., Безверхня Н.В. У жовтні 2018 року на високому науково-методичному рівні 

проведено урок для вчителів англійської мови міста Чопляк В.В на тему «Улюблені шкільні предмети» в 5-Б класі. 



 

Цілеспрямовано працювали методичні об'єднання вчителів хімії, географії й біології (кер.Уманець О.О.), іноземних  мов (кер. Чопляк В.В.), 

математики, інформатики й фізики (кер. Пугачова О.В.), української мови та літератури, історії та правознавства (кер. Дубенчак О.Б.), художньо-

естетичного циклу (кер. Присяжнюк С.В.), початкових класів (кер. Волошинська А.В..). На засіданнях МО розглядалися актуальні питання  

роботи вчителів кафедри, особливостей викладання предмета, позакласної роботи із предмета.  

Працювали творчі групи «Інформаційно-медійна» (кер.Гвоздєва О.С.),  «Євроклуб» (кер.Чопляк В.В.);  «Ерудит» (кер. Пугачова О.В.);  «По 

впровадженню здоров’язбережувальних технологій» (кер. Білоконна Н.В.); «Екологічна стежина» (кер.Уманець О.О.). 

Вчителі початкових класів Волошинська А.В., Кравець І.С. беруть участь у експериментальній діяльності на міському та обласному рівнях 

з теми «Інтелект України». Вчителі закладу працюють над самоосвітою, беручи участь у різних видах заходів, а саме: 

№ Рівень заходу 
Місце 

проведення 
Дата прове-

дення 
Назва заходу 

Учасник 
(и), посада 

1 Всеукраїнський  м. Івано-

Франківськ 
17-21 

березня 

2019 

Олімпіада  Гирич Г.Д., вчитель 

правознавства 

2 Всеукраїнський Київ,  
Приморський 

Пасат 

18.02. 
13.05-15.05 

Проект «Енергоефективні школи- нова генерація» Красільнюк З.В., вчитель 

інформатики та фізики, учні 9-

10 класів 
3 Всеукраїнський  М. Київ 5.06 

7.06. 
18.06. 
19.06. 

Проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність» 
Василевська Т.В., директор, 

Дубенчак О.Б,, учитель 

української мови, 
Гаврилюк Ю.П., вчитель історії, 

Дугельна Т.Ю., вчитель 

мистецтва 
4 Обласного  м. Вінниця 19.03 2019 Фестиваль нестандартних та дієвих ідей навчання - 

англійська мови у сучасній українській школі 
Мальська Д.М. 

5 Міжнародний   м. Одеса 6-12.07. 
2018 

Фестиваль освітніх технологій «Перспектива» в 

рамках проекту «Освіта ХХІ сторіччя: зміни в 

контексті розвитку інформаційного суспільства» 

Ковальчук Л.А. 

6 Обласний   м. Вінниця 29.11. 
2018 

Тренінг « Інноваційні форми та методи викладання» у 

рамках реалізації обласного інформаційно-

просвітницького проекту «Новий час: сучасні освітні 

реформи» 

Ковальчук Л.А. 



 

7 Обласний  м. Вінниця 11.12. 
2018 

Тренінг  «Компенсаційна спеціалізована школа 

освітян» з проблеми «Підготовка сучасного керівника: 

проблеми та перспективи» 

Василевська Т.В. 

8 Всеукраїнський м. Вінниця 11.02. 
2019 

Тренінг «Формування компетентності 

підприємливості у сучасному закладі освіти» 
Василевська Т.В. 

9 Обласний  м. Вінниця 14.12.-28.12. 
2018 

Тренінг  «Компенсаційна спеціалізована школа 

освітян» для директорів закладів загальної середньої 

освіти 

Василевська Т.В. 

10 Міський  м. Вінниця 27.02. 
2019 

Майстер-клас:  малюнки в техниці «Ебру» в рамках 

естафети досвіду «Творчість, яка єднає» 
Присяжнюк С.В. 

11 Міський  м. Вінниця 27.02. 
2019 

Майстер-клас робототехніки  в рамках естафети 

досвіду «Творчість, яка єднає» 
Старченко В.В. 

12 Всеукраїнський  м. Івано-

Франківськ 
18.03. 
2019 

Семінар – практикум з питань захисту прав людини за 

участі представників ОБСЄ 
Гирич Г.Д. 

13 Міжнародний м.Коблево 14-19/ 06. 

2019 
Х Міжнародний фестиваль освітніх технологій 

«Перспектива» (в рамках проекту «Освіта ХХІ 

століття: зміни в контексті розвитку 

інформаційного суспільства».  

Пастух Л.М. 
Волошинська А.В. 

 

Відповідно до перспективного плану атестації педагогічних працівників, дотримання вимог щодо п'ятирічного циклу проведення атестації, в 

закладі розроблено річний план атестації педагогічних працівників поточного року, що затверджено директором закладу, головою атестаційної 

комісії.  

15 педагогічних працівників закладу підлягали черговій атестації у 2018-2019 навчальному році як вчителі – предметники на 16 

педагогічних посадах.  Членами атестаційної комісії відвідано уроки та виховні заходи вчителів. Учителі, які атестувалися, оформили матеріали 

для творчих звітів у рамках обміну досвідом.  

У 2019 році  за підсумками атестації педагогічних працівників закладів освіти нагороджено Почесною грамотою Департаменту освіти і науки 

Вінницької обласної державної адміністрації Ковальчук Л.А., учителя математики та інформатики, Бернацьку Г.М., учителя зарубіжної літератури, та 

грамотами Департаменту освіти Вінницької міської ради педагогічних працівників: Чопляк В.В., Чульфу Л.В. 

У школі функціонує веб-сайт навчального закладу, який поповнюється новинами з діяльності школи.  

Високий рівень підготовки учнів підтвердився результатами олімпіад різного рівня, конкурсами, чемпіонатами.   



 

У 2018/2019 н.р. було здійснено розподіл між вчителями - предметниками обов'язків щодо залучення до роботи у МАН України у 

Вінницькому регіоні.  Учень 8-Б класу Остапчук Денис посів III місце в конкурсі Web-дизайну (вч. Преподобна О.В.), який проводив Вінницький 

міський палац дітей та юнацтва. 

16 квітня учні 9 - 10 класів (команда «Бонуси») брали участь у математичній грі «Занзібар», яку організовував Подільський науково-

технічний ліцей для обдарованої молоді (вчителі Пугачова О.В., Мельничук О. М.)                                                                          

Відповідно до додатку 5 наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради від 10.05.201 №336 «Про результативність участі учнів 

закладів загальної середньої освіти міста у Всеукраїнських предметних олімпіадах з базових дисциплін у 2018/2019 навчальному році» 

комунальний заклад посів 13 місце у рейтенгу участі учнів навчальних закладів м. Вінниці у ІІ - ІV етапах Всеукраїнських предметних олімпіадах 

та на 5 місці серед загальноосвітніх навчальних закладів. 

 У поточному навчальному році маємо 18 переможців ІІ (міського) етапу Всеукраїнських предметних олімпіадах з базових дисциплін та 6 

призерів на переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад та 1 учасника  ІV (Всеукраїнського) етапу:                  І  місце – 1 учень,  ІІ 

місце – 10 учнів,  ІІІ місце – 13 учнів,  а саме:  

           н.р. 

предмет 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ІІ етап Всеукраїнських олімпіад 

укр. мова та літ 11 12 15 13 8 4 2 4 1 

біологія 5 1 3 2 2 1   2 

екологія      1 1 1  

географія 4 1 3 4 3 2 4 2 3 

хімія 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

історія 6 4 5 5 4 3 2 3 2 

трудове навчання   1      1  

фізика     1  1   

астрономія    2    1  

англ. мова 1 1 6 5 1 1 2 3 2 

математика  1 2 3  1 1 2 1 

правознавство 5 1 5 3  2 2 2 3 

економіка   1 2   2 1 1 

інформатика          

ІКТ  1  1  1   1 

рос. мова 5 3 10 11 2 2 1  1 

психологія 1         

фізична культ.    1      



 

Двоє учнів, що брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіадах, не змогли виборити призові місця, а саме: 

№ Предмет Клас ПІБ учнів ПІБ  учителів 

1 Російська мова 9-В Король Валерія Опалинська Н.О. 

2 Географія  9-Б Дідук Юлія Віталіївна Уманець О.О. 

 

Вручено грамоту Департаменту освіти Вінницької міської ради Сполуденній Яні Артурівні, педагогу-організатору, за підготовку команди 

ДЮП «Дим» до міського етапу І Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників  «Ліга безпеки». 

Вручено дипломи інституту місцевого розвитку керівнику Красільнюк З.В. та команді закладу за участь у проекті «Енергоефективні школи: 

нова генерація», а саме учням 9-10 класів: Питель Михайло, Пилип Арсен, Клименко Крістіна, Злиденна Ірина, Кордон Віталій, Гаража Максим, 

Гаврилюк Олександр, Івасюк Денис. 

Всього 41 27 51 53 22 19 19 21 18 

ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад 

           н.р. 

предмет 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

історія 4 3 1 1 2 3  1 2 

економіка    1   2 1 1 

географія 1   2 2 1 3   

правознавство 1  1 1  2 1 1 2 

біологія          

екологія 1       1  

укр. мова   2   1    

фізика          

математика        1   

інформатика  1  1      

астрономія    1      

англ. мова      1 1 2 1 

Всього 7 4 4 7 4 8 8 6 6 

 

ІV етап Всеукраїнських олімпіад 

           н.р. 

предмет 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

географія     1     

Всього 0 0 0 0 1 0 0 0 0 



 

Вручено диплом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної станції юних 

натуралістів  Злиденній Ірині, Клименко Крістіні, Кшемінській Анні, Щепіловій Єлизаветі призерам обласного етапу Всеукраїнського конкурсу з 

квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна». 

З метою популяризації предметів природничо-математичних та суспільно-гуманітарних дисциплін вчителями закладу ведеться робота із 

залучення учнів до участі у Всеукраїнських та Міжнародних заочних конкурсах, а саме: у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» 

(координатор конкурсу Мельничук О.М.), у Всеукраїнському фізичному конкурсі  «Левеня» (координатор конкурсу, вчитель фізики Красільнюк 

З.В.);  у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер». (координатор конкурсу: вчитель інформатики Гвоздєва 

О.С.); у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» та «Галіантус» (координатор конкурсу Білоконна Н.В.); у 

Всеукраїнському конкурсі англійської мови «Гринвіч» (координатор конкурсу Чопляк В.В.) тощо. Учні закладу щорічно беруть участь у 

Міжнародному чемпіонаті з розв’язування логічних математичних задач.  

В 2018-2019 навчальному році продовжено роботу гуртка «Спілкуємося англійською». Команда учнів ЗШ І-ІІІ ступенів №15 ВМР брала 

участь у міському конкурсі на кращого знавця англійської мови серед вихованців гуртка «Спілкуємося англійською» (вчитель Чопляк В.В.). 

Учні 10-А класу Сенелюк Анастасія і Мовчан Аліна у вересні 2018 року брали участь у тестуванні з англійської мови згідно «Програми 

обміну майбутніх лідерів» («FLEX») (вч. Чопляк В.В.). Учениця 11 класу на рік продовжить своє навчання у Америці, відповідно до умов 

проекту, переведено на екстернатну форму навчання у 2019 році (наказ по закладу від 31.08.2018 №392). 

 
Навчальна робота 

Навчальна робота закладу у 2018-2019 навчальному році була направлена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної освіти», навчального 

плану на 2018-2019 н.р., розвитку ключових компетентностей  учнів, а саме: спілкування державною та іноземною (англійською) мовами, 

математична компетентність, основні компетенції у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися 

упродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, 

екологічна грамотність і здорове життя. При формуванні шкільного середовища враховано наскрізні лінії, які є соціально значимими над 

предметними темами, які допомагатимуть формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані 

знання у різних ситуаціях, а саме: екологічна безпека і сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоровя і безпека, підприємливість і 

фінансова грамотність.  

Відповідно до плану роботи закладу на 2018-2019 н.р., з метою контролю за дотриманням вимог Державного стандарту початкової 

загальної освіти, рекомендацій інструктивно-нормативних та методичних документів Міністерства освіти і науки з питань організації та 

проведення навчально-виховної роботи, відповідно до діючих навчальних планів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

початкової школи, адміністрацією закладу протягом навчального року здійснювався контроль за освітнім процесом у початковій школі. 

29.12.2018 року  видано наказ №705 «Про підсумки рівня навчальних досягнень учнів 1-4 класів  за І семестр 18-19 н.р.». Протягом ІІ семестру 

здійснювалася перевірка сформованості загальнонавчальних умінь і навичок, предметних компетентностей молодших школярів, продовжено 

вивчення стану викладання трудового навчання  та образотворчого мистецтва        



 

Учні 3-4 класів оцінювалися відповідно до нормативних документів «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 №1/9 -74, методичний 

коментар О.В.Лесіної, Н.А.Гальчевської). 

Наприкінці ІІ семестру в 3-х класах було проведено контрольні роботи з української мови та математики, які яскраво відобразили рівень 

знань учнів із вищезгаданих предметів та уміння їх використовувати на практиці, про що видано наказ по закладу. (№ 191 від 31.05.2019). 

Відповідно до річного плану роботи закладу на 2018-2019 н.р., з метою виявлення рівня успішності та якості знань учнів школи ІІ-ІІІ 

ступенів 29 травня 2019 року було проведено звітність класних керівників про успішність учнів за 2018-2019 навчальний рік. Атестовано з 

базових предметів усі 612 учнів. 476 учнів 5-8-х, 10-х класів переведено до наступного класу (спільне рішення педагогічної ради та Ради закладу, 

протокол №23  від  29.05.2019 р.). 54 учнів нагороджено Похвальною грамотою за особливі досягнення у навчанні (учні 3-8,10 класів). 

Згідно рішень ЛКК КЗ «ЦПМСД», довідок 086 на протязі поточного навчального року за станом здоров'я звільнено від уроків фізичної 

культури 19 учнів, а 12 – рекомендовано заняття у спецмедгрупі та підготовчій групі з фізичної культури. 

Заступником директора Пастух Л.М. забезпечено детальний розгляд вимог нормативних документів, які регламентують механізм 

проведення ДПА в школі І ступеня, на засіданні методичного об’єднання вчителів початкової школи, нараді керівників методичної асоціації 

вчителів 4-х класів, вчасно підготовлено тексти завдань по варіантах. 

Організовано проведено державну підсумкову атестацію відповідно до розкладу начальних занять учнів 4-х класів:  з української мови – 

14 травня 2019 р., з математики  – 16 травня 2019 р. Роботу виконували 104 випускники школи І ступеня.  
Інформацію про учнів 9-х класів, що складають державну підсумкову атестацію з базових предметів у 2018-2019 н.р. подано в таблиці: 

Клас Кількість 

учнів  

Допущено 

до ДПА 

Складали 

ДПА 

Звільнено Претенденти на 

відзнаку 

9-А 35 35 33 2 1 

9-Б 35 35 34 1 4 

9-В 32 32 31 1 1 

Всього: 102 102 98 4 6 
 

Учні 9-х класів засвоїли програмований матеріал на достатньому рівні. Інформація про успішність та середній бал учнів по класах 

відображено у таблиці: 

Клас  Предмети Середні 

показники по 

класу 
Українська мова Математика 

Історія  

України 

Географія  
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9-А 45 6,5 55 7,0     85 8,5 62 7,3 



 

9-Б 74 7,9 59 7,6 88 9,4     74 8,3 

9-В 52 6,9 42 6,3   68 7,4   54 6,9 

 57 7,2 52 7,0 88 9,4 68 7,4 85 8,5 66 7,5 

Аналіз результатів таблиці свідчать про досить високий рівень навчальних досягнень з предметів державної підсумкової атестації у 9-Б класі. 

Заступником директора з навчально-виховної роботи Ковальчук Л.А. було проаналізовано результати державної підсумкової атестації порівняно з 

річним балом. Більшість випускників 9-х класів підтвердили результати річного оцінювання, що говорить про об'єктивне виставлення оцінок за 

всі види контролю згідно критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, що визначені чинними навчальними програмами. 

Із 33 учнів, які навчаються в 11-А класі, всіх учнів було допущено до складання державної підсумкової атестації у формі ЗНО.  

Державна підсумкова атестація з української мови пройшла 23.05.2019 р., з англійської мови – 28.05.2019 р.., з математики – 21.05.2019 р., з 

історії України – 04.06.2019 р., з біології – 06.06.2019 р., з географії – 11.06.2019 р., з фізики – 30.05.2019 р., у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання.  

Результати державної підсумкової атестації з вище вказаних предметів зараховано відповідно до відомості №634 УЦОЯО у 2018 році 

(рішення педагогічної ради №27 від 27.06.2019 р.) 

Середня якість навчальних досягнень здобувачів освіти 11-А класу з становить 70%, середній бал – 7,5, а саме:                                           з 

української мови – 64%  (середній бал – 7,5);   англійської мови – 90 % (середній бал – 9,4);  історії України – 77 % (середній бал – 8,1);  

математики – 67 % (середній бал – 6,6), біології – 58 % (середній бал – 7,9),  географії –   69 % (середній бал – 6,7),  фізики – 50 % (середній бал – 

6,5). 

Вивчено адміністрацією школи рівень адаптації учнів 1-х та 5-х класів до навчання в школі, проведено класно-урочний контроль у 7, 8, 9, 

10-х класах, проаналізовано готовність учнів 4-х класів до навчання у середній школі.  

У  квітні 2019 року проведено моніторингові дослідження якості знань з історії України  та української мови (8, 9, 10, 11 класи). 

Результати узагальнено у довідках та звітах, зауваження та рекомендації були висвітлені в наказах по школі. 

 

Виховна робота 
У 2018-2019 навчальному році виховну роботу в закладі було спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243. 

З метою реалізації цих завдань в закладі було сплановано роботу, що охоплювала всі орієнтири виховання та плани роботи педагога-

організатора, соціального педагога, шкільного психолога, плани класних керівників з організації життєдіяльності учнівських колективів. Усі 

заплановані заходи з виховної роботи виконано в повному обсязі. 

Забезпеченню відповідності діяльності навчального закладу «Загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 15 Вінницької міської ради» 

державним стандартам сприяло здійснення внутрішкільного контролю відповідно до річного плану роботи на 2018-2019 навчальний рік.  

Одним із напрямів роботи, що забезпечує успішність профілактики правопорушень є здійснення контролю за відвідуванням учнями 

навчальних занять. З метою підвищення рівня профілактичної роботи щодо недопущення насильства в сім'ї, фактів скоєння злочинів 

неповнолітніми класними керівниками разом з адміністрацією школи проводились засідання Ради з профілактики правопорушень (складено 

протоколи). Один раз на семестр cоціальним педагогом закладу Данюком Л.І. проводилось обстеження матеріально - побутових умов проживання 



 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, про що складено відповідні 

акти. 

До відзначення Дня Соборності України представники учнівського самоврядування взяли активну участь в загальноміському челенджі «Що 

змінить Україну?», створивши відеопривітання.    

На виконання наказу директора Департаменту освіти Вінницької міської ради від 15.01.2019 р. № 38 «Про проведення міського конкурсу 

малюнків «Моя мирна Україна»» з метою виховання у дітей та молоді почуття патріотизму, любові до України, поваги до національних цінностей 

українського народу в січні було проведено шкільний етап   конкурсу малюнків «Моя мирна Україна». Плахотник Софія, учениця 7-Б класу, 

виборола ІІ місце в міському етапі цього конкурсу. 

З метою утвердження принципів  здорового способу життя, формування культури здоров’я у дітей та учнівської молоді, поліпшення роботи 

з профілактики шкідливих звичок, ВІЛ-інфекції/СНІДу у дитячому та молодіжному середовищі, в період з 19.02.2019 р. по 26.02.2019 р. в закладі 

проходив інформаційний марафон «Здоров’я як стиль життя».  

На виконання закону України «Про освіту» зі змінами, наказу Міністерства освіти і науки України № 486 від 21.07.2003 року «Про систему 

організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах», наказу 

Департаменту освіти Вінницької міської ради № 403 від 22.08.2018 року «Про проведення міської спартакіади школярів у 2018-2019 н.р. серед 

школярів у 2018-2019 н.р. серед збірних команд закладів загальної середньої освіти м. Вінниці», наказу Департаменту освіти Вінницької міської 

ради від 07.02.2019 р. № 93 «Про проведення змагань «Олімпійське лелеченя» в рамках міської спартакіади школярів 2018-2019 н.р», команда 

закладу виступила на достойному рівні у змаганнях «Олімпійське лелеченя», які відбулися  на базі КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. № 22 ВМР» 22 лютого 2019 

року.  

За підсумками оцінок журі учнівський колектив закладу було нагороджено Дипломом лауреата «Перлини року – 2019» за участь в міському 

огляді-конкурсі художньої самодіяльної творчості «Перлини року – 2019».  

Класними керівниками 1-11-х класів було проведено благодійну акцію по збору м’ячів, скакалок, кеглів у подарунок школі «Бути здоровим 

– модно!». 

На виконання наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради від 11.04.2019 р. № 245 «Про проведення екологічного марафону «Ми 

творимо планету власноруч» в закладах дошкільної та загальної середньої освіти», з метою виховання свідомого та дбайливого ставлення до 

навколишнього середовища, формування у дітей та учнівської молоді стійких установок на раціональне природокористування в період з 18 по 26 

квітня 2019 року в закладі проходив екологічний марафон під гаслом «Ми творимо планету власноруч».  

Учні 1-5-х класів згідно графіка відвідали музей-галерею кімнатних рослин в закладі. За участь у міському еколого-натуралістичному святі 

«День зустрічі птахів» в рамках обласного тижня зоології та тваринництва учні закладу вибороли: 

- ІІІ місце в номінації «Кращі дитячі малюнки»; 

- ІІІ місце в номінації «Краща штучна гніздівля» та були нагороджені грамотою за активну участь в номінації «Кращий орнітолог 2019 

року».  

З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи щодо запобігання травматизму, виховання поважного ставлення до безпеки 

людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні 

життєвого процесу у побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з 

питань забезпечення безпечної життєдіяльності в період з 22.04.2019 року по 26.04.2019 року в закладі проходив Тиждень знань безпеки 



 

життєдіяльності. Проведенню тижня передувала велика підготовча робота: співбесіди з учителями та класними керівниками, розроблення плану, 

оформлення виставок, стендів, буклетів. Всі заплановані заходи у рамках Тижня пройшли організовано. В шкільній бібліотеці упродовж тижня 

діяла Виставка методичної та науково-популярної літератури «Безпека дитини» (бібліотекар Бернацька Г.М.). Заступником директора з 

господарської роботи Очеретною А.О. було здійснено перевірку стану засобів пожежогасіння, евакуаційних виходів, електроприладів, наявності 

інструкцій з техніки безпеки на робочих місцях та їх відповідності  вимогам нормативних документів. Класними керівниками 1-11-х класів було 

проведено ряд бесід профілактичного характеру. 22 квітня фахівцем з охорони праці Вербіцьким В.С. було проведено радіолінійку «Наша безпека 

– це наша уважність». Класні керівники 1-11-х класів і вчитель Основ здоров’я Ярощук В.П. разом з учнями переглянули ряд відеосюжетів 

«Азбука безпеки на дорозі». Ярощук В.П. 23.04.19 р. для учнів 6-х класів провела вікторину «Це потрібно знати кожному», 22.04.19 р. - з учнями 

8-А та 8-Б класу провела практичне заняття «Допоможи другу!» з надання першої допомоги потерпілим при НС, 25.04.19 р. – для учнів 7-Б класу 

провела відеолекцію «Пожежна безпека», упродовж тижня Вікторія Петрівна з учнями 6-7-х класів оформила виставку стінгазет «Безпечна 

поведінка», а з учнями 9-А класу розповсюджувала листівки «Не розгубись! Дій!». 24.04.19 р. Ярощук В.П. провела виховну годину для учнів 8-Б 

класу на тему: «Твоя безпека – це твоя уважність». 26 квітня цікаво, на достойному рівні, було проведено заходи Дня Цивільного захисту.   

На виконання рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 18.04.2019 р. №1003 «Про Бюджет шкільних проектів», наказу 

Департаменту освіти Вінницької міської ради від 18.04.2019 р. № 265 «Про проведення конкурсу «Бюджет шкільних проектів», з метою 

налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування з учнівською громадськістю, створення умов для участі дітей та учнівської молоді у 

розвитку територіальної громади, в квітні 2019 року проходив шкільний етап Конкурсу відповідно до умов Положення. Інформація про хід та 

результати шкільного етапу Конкурсу висвітлювалися на офіційному сайті закладу. На шкільний етап Конкурсу було подано 4 проекти: 

      - «Створення еколого-натуралістичного центру»; 

      - «Майстерня «Умію сам – навчу іншого»; 

      - «Досліджую світ»; 

      - «Благоустрій внутрішкільного двору». 

За підсумками шкільного етапу конкурсу «Бюджет шкільних проектів» переміг проект «Майстерня «Умію сам – навчу іншого»». 

Відповідно до річного плану роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради та закладу, на виконання наказу директора Департаменту 

Вінницької міської ради від 10.05.2019 р. № 332 «Про проведення в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської ОТГ тижневика 

«Сімейні цінності», з метою популяризації національних культурних сімейних традицій і цінностей серед учнів та батьків, підвищення рівня 

готовності молодого покоління до майбутнього сімейного життя на основі традиційних для України сімейних цінностей, родинних традицій і 

звичаїв, подружніх і батьківсько-дитячих взаємин в період з 13.05.2019 року по 17.05.2019 року в закладі проходив тижневик «Сімейні цінності».  

Класні керівники учнів 1-4-х класів провели з учнями бесіду «Дерево мого роду». В рамках   роботи Університету здорової молоді тренер 

Всеукраїнської благодійної організації АСЕТ  Альона Коломієць для учнів 8-х класів 15.05.19 р. провела годину спілкування «Щаслива родина». 

Цікаво пройшло свято «Прощавай, початкова школо!» для учнів 4-х класів. 27 травня відбулась звітна батьківська конференція. 

Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є  формування в  особистості ціннісного ставлення до  навколишньої 

дійсності та самої себе, активної за  формою та  моральної за  змістом, життєвої позиції. Тому пріоритетного значення набуває нині громадянсько-

патріотичне виховання дітей та учнівської молоді, підготовка їх до захисту рідної землі. З 2014 р. діти мають безпосередній зв'язок з тим, що 

відбувається в країні: їхні батьки мобілізовані й застосовують зброю, працюють волонтерами, беруть участь у громадських акціях. Тому 

педагогічні працівники мають бути готовими до непростих запитань від учнів, на які важливо дати компетентні й водночас коректні відповіді. В 



 

бібліотеці закладу постійно діють тематичні  виставки літератури, що ілюструють  становлення та розвиток української держави «Слава Україні – 

героям слава!». Необхідною умовою підвищення ефективності патріотичного виховання учнів є залучення їх до підготовки та проведення 

позакласних виховних заходів, спрямованих на формування патріотичних якостей, самоосвіту, самовиховання. В річному плані роботи закладу та 

в планах життєдіяльності класних колективів 1-11-х класів на 2018-2019 навчальний рік наявні наступні заходи з формування в учнів ціннісного 

ставлення до суспільства та держави: 

- участь у відеочеленджі «Що змінить країну», присвяченому Дню Соборності України (січень); 

- години спілкування, присвячені Дню пам’яті героїв Крут (січень); 

- участь у міських змаганнях з кульової стрільби (січень); 

- участь в Презентації документального проекту «Таємнича Вінниччина. Радянські карателі. Репресії на Поділлі» в рамках національно-

патріотичного виховання (січень); 

- години спілкування, присвячені 27 річниці виведення військ з Афганістану та безсмертному подвигу Небесної Сотні (лютий);  

- Шевченківські дні (березень); 

- заходи, присвячені Дню визволення Вінниці від німецько-фашистських загарбників (березень); 

- урок Мужності в 10-А класі у ВЧ 3008 (19.03.19 р.); 

- велопробіг «З Україною в серці», присвячений Міжнародному дню солідарності молоді в боротьбі проти колоніалізму та за мирне 

існування (квітень); 

- мітинг-реквієм вшанування пам’яті героїв АТО-ООС і покладання квітів до меморіальних дошок Ігорю Присяжнюку та Максиму 

Шаповалу – випускникам нашої школи (квітень); 

- участь команди закладу в міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

- польовий вихід для учнів 10-го класу (полігон с. Тютьки) - (травень). 

На виконання наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради від 16.04.2019 р. № 258 «Про проведення моніторингу національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у закладах загальної середньої освіти, відповідно до перспективного та річного плану роботи 

департаменту освіти Вінницької міської ради, з метою встановлення рівня сформованості в учнів ціннісного ставлення до суспільства і держави, 

організації національно-патріотичного виховання та вивчення форм роботи з дітьми та учнівською молоддю, учні 7-11-х класів (по 1 класу з 

паралелі) в квітні взяли участь у моніторинговому опитуванні. Опитування пройшли 150 учнів закладу. Інформацію відповідно до листа-

опитування було надіслано системою електронного документообігу головному спеціалісту Департаменту освіти Білик Ю.О. (від 22.04.2019 вих. 

№ 267). На зустрічі з учнями, приурочені Дню перемоги над нацизмом, було запрошено учасників АТО/ООС – батьків учнів та випускників 

школи. Упродовж 2018-2019 н. року учні закладу продовжували роботу над проектами: «Поспішайте робити добро» та «Моя рідна вулиця. 

Пам’ятаймо героїв війни» (вітання ветеранів, які проживають на території обслуговування школи. Однією з форм роботи  національно-

патріотичного виховання є екскурсії до військових частин. В травні учні 10-А класу та гуртківці гуртка «Пам’ять», а в червні – пришкільний табір 

«Котигорошко» відвідали ВЧ 3008, де було здійснено огляд стрілецької зброї та проведено заняття з розборки та зборки автомата. 

В рамках проекту «Енергоефективні школи: нова генерація», який реалізується Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут 

місцевого розвитку» за фінансової підтримки компанії ДТЕК, нашому закладу було запропоновано пройти навчання за факультативним курсом 

«Абетка з основ житлово-комунального управління» у новому форматі міжрегіональних класів. В Ігровому Центрі «Exit Games.ua» було 

сформовано справжні команди, учасниками яких були школярі із Дніпра, Вінниці, Новодонецького, Києва, Бурштина і Зеленодольська. Заклад 



 

представляла команда під керівництвом вчителя фізики та інформатики Красільнюк Зої Вікторівни. Команди зустрічалися 18 лютого у м. Києві на 

одноденному тренінгу, 2-3 квітня – у м. Вінниці на енергоефективному брейн-рингу та 13-15 травня – в с. Приморський Пасат Запорізької області 

на базі відпочинку «Факел», де було проведено фінальний захід для команд міжрегіональних класів в рамках Проекту ДТЕК «Енергоефективні 

школи: нова генерація».  

Влітку 2019 року було оздоровлено в таборі «Бригантина» (м. Скадовськ) шестеро дітей, які потребують особливої соціальної уваги, які 

відпочивали за кошти міського бюджету. Це діти з малозабезпечених і багатодітних сімей – 4 учнів та діти, позбавлені батьківського піклування – 

2 учнів.  

З 03 по 21  червня 150 дітей, учнів 1-4 класів, відпочивали та оздоровлювались в пришкільному таборі «Котигорошко». 

На обліку в підрозділах поліції учні закладу в 2018-2019 н. році не перебували, не було скоєно жодного правопорушення та жодного 

злочину.  

З  2014 року заклад тісно співпрацює з Всеукраїнською благодійною організацією «АСЕТ». Просвітницька робота проводилась з учнями 7-

10–х класів. 



 

 


