
Звіт про роботу школи у 2016-2017 н.р. і завдання на 2017 – 2018н.р. 
  

          Сьогодні відбувається формування нового змісту освіти на принципово новій основі – багатовекторному 

розумінні життя. Головне завдання школи: 

- розкрити в кожній дитині особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією; 

- вміння швидко адаптуватися в суспільстві, самостійно навчитися і використовувати ці знання; 

- виховання шанобливого ставлення до рідної мови, національних цінностей українського народу й інших 

народів і націй; 

- формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, 

почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення; 

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я й здоров’я інших громадян як найвищої соціальної 

цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного й психічного 

здоров’я учнів; 

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство й залучення 

учнів до науково - дослідної, пошукової експериментальної роботи. 

       Серед широкого спектру можливих шляхів реалізації цих завдань найбільш пріоритетними для нас є: 

 широке впровадження в навчання й виховання інформаційно - комунікативних, інноваційних 

технологій; 

 постійне самовдосконалення й освітньо – кваліфікаційне зростання вчителя; 

 використання альтернативних методик навчання й засобів оцінювання навчальних і життєтворчих 

компетенцій учасників навчально - виховного процесу. 

   Ми постійно покращуємо забезпечення наочністю навчальний процес; працюємо над візуалізацією 

навчального матеріалу шляхом придбання різноманітної відеотехніки, що робить матеріал більш цікавим і 

доступним для учнів.  

У 2016-2017 н.р. педколектив школи працював над проблемою «Самореалізація вчителя і учня в 

навчально-виховній діяльності». 

Педколектив впроваджує в свою роботу тренінгові системи, проектну педагогіку, технології 

диференційованого навчання. Особлива увага приділяється застосуванню можливостей самоосвітньої 

діяльності вчителя. 

У 2016-2017 навчальному році одним із пріоритетних напрямів роботи у школі була організація і 

проведення методичної роботи. Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію у 

дію  науково-методичної проблеми  “Самореалізація вчителя та учів у навчально – виховного процесі” через 

компетентнісний підхід. 

Пріоритетом роботи педагогів було навчання, а не викладання, перебудова вчителя від дидактики 

викладання до вміння навчити і виробити в дітей необхідні вміння й навички. Навчально-виховний процес 

колектив організовував на основі науково обґрунтованого добору педагогічними працівниками програм, 

методів, форм і засобів навчання і виховання. 

Поряд із традиційними застосовувались  інноваційні технології навчання, проводилась самостійна 

робота учнів за індивідуальними навчальними планами, готувались проектні роботи ,тощо. 

            З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в 

школі була створена методична рада(наказ по ССЗШ №15 від 31.08.2016 № 227), до складу якої ввійшли 

адміністрація  школи, голови шкільних методичних об’єднань,учителі вищої категорії, керівники творчих і 

динамічних груп. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання, як: 

- організація роботи методичної ради педагогічного колективу на 2016-2017 н.р.; 

 - організація роботи з молодими педагогами; 

- організація роботи з обдарованими дітьми; 

- підготовка, проведення і участь школярів в предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах; 

- використання інформаційних технологій на уроках і в позаурочний час; 

- організація і проведення семінарів ,дебатів , круглих столів; 

- обговорення нормативних документів, тощо. 



  Членами методичної ради організовано і проведено семінари: 

«Педагогічні технології в  аспекті особистісно орієнтованої освіти  », « Компетенції та компетентність» 

( відповідальна заступник директора з навчально-виховної роботи -Цвігун В.Я.); 

 « Педагогічні роздуми про розвиток інновацій в освіті, з досвіду роботи» (відповідальна Хода Г.С.–вчитель 

хімії ); 

«Підлітковий вік і фактори виникнення відхилень у поведінці учнів»  ( відповідальна Струк Х.М.- соціальний 

педагог); 

« Ефективніст ь інновацій в освіті» ( відповідальна Ружанська О.В. - заступник директора з навчально-

виховної роботи); 

 « Формування мотивації учнів до навчання» (відповідальна Бойко Л.В. - заступник директора з навчально-

виховної роботи); 

в школі проведені круглі столи: 

 « Побудова навчально-виховного процесу на довірі і позитивних емоціях»       ( відповідальна Цвігун В.Я. - 

заступник директора з навчально-виховної роботи); 

« Формування особистості», «  Організація самостійної роботи учнів» ( відповідальна Бойко Л.В. - заступник 

директора з навчально-виховної роботи). 

Творчо працювала динамічна творча група під керівництвом Хомин С.С., опрацьовані матеріали про 

видатних українців і результати  оформлено у вигляді портретної галереї. Мобільна група під  керівництвом 

Гули О.Р. оформили методичний кабінет. 

                Методична робота у 2016-2017 н.р. проводилась у таких формах: колективній, груповій, 

індивідуальній. 

                Головами методичних об’єднань були: 

Даньо О.Я. – методоб’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, християнської 

етики; 

Литвин О..М. –  методоб’єднання вчителів іноземної мови; 

Ярова Г.Є. – методоб’єднання вчителів математики і фізики , інформатики; 

Хода Г.С. – методоб’єднання вчителів хімії, біології, захисту Вітчизни, фізичної культури; 

Морозова Г.В. – методоб’єднання вчителів початкових класів; 

Ришко Л.В. – методоб’єднання вчителів образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, трудового 

навчання; 

Підцерковна О.О. – методоб’єднання вчителів історії та географії. 

          Організація роботи з молодими  вчителями була спрямована на підвищення їх психолого - методичної, 

загальнокультурної, фахової підготовки. Систематично надавались методичні консультації щодо 

використання наочності і технічних засобів навчання. 

                У 2016-2017 н.р. навчальному році функціонувала «Школа молодого вчителя» на заняттях якої були 

розглянуті такі питання: 

ознайомлення із інструктивно-методичними листами МО і науки, молоді і спорту України, пояснювальними 

записками до програм, вивчення структури програм; 

методичні поради в організації навчально-виховного процесу; 

організація  ефективного педагогічного спілкування з учнями, батьками, колегами; 

методичні консультації “ Мультимедійна презентація уроку як засіб підвищення його ефективності ”, круглий 

стіл “ Технологія співробітництва” , дебати  “ Впровадження сучасних технологій навчання . 

        Варто відзначити тісну співпрацю вчителів-наставників з молодими вчителями. В процесі спілкування з 

досвідченими колегами вчителі – початківці не лише переймали досвід, зразки, прийоми праці, а й виробляли 

власний стиль діяльності. Слід відзначити роботу вчителів – наставників Хомин С.С., Бойко Л.В., які внесли 

вагомий внесок у роботу з своїми підопічними. 

                     Зі своїми успіхами і здобутками поділились молоді вчителі під час місячника молодого вчителя. 

Ним були проведені виховні заходи, уроки із використанням елементів інформаційно-комунікативних 

технологій. 

                      Вчителі початкових класів проводили велику позакласну роботу, їхні вихованці показали хороші 

результати на ІІ етапі ХУІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика: 

Стефашко Анастасія 3-Г клас – ІІ місце( вчитель Завідковська І.Р.); 

Полешко Ярина 4-А  клас – ІІІ місце (вчитель Іскра Г.Т.); 



Збільшилась кількість учасників конкурсів “Колосок”, “Кенгуру”. 

          Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, християнської 

етики (керівник Даньо О.Я.) свою методичну роботу спрямувало на вирішення проблеми “Новітні підходи в 

організації навчально-виховного процесу у вивченні української мови і  літератури, зарубіжної літератури та 

християнської етики”». Розглядаючи новітні підходи, вчителі приділили увагу інтерактивному навчанню, 

методи якого демонстрували на відкритих уроках в ході вивчення стану викладання предмету при підготовці 

до педагогічної ради. Вчителі залучали учнів до активної участі   в олімпіадах і конкурсах, Шевченківському 

тижні.  демонсьрували навички та вміння проектної діяльності. Проте дещо знизтлась результативність участі 

школярів у конкурсах з української мови та літератури.Лише у конкурсі з української мови ім. Петра Яцика 

Салягон Каріна ( 10А клас) отримала ІІІ місце на другому  етапі. Результативною була робота з обдарованими 

школярами вчителя зарубіжної літератури Городецької С.А. .Добрі результати показали їїї вихованці р 

районному конкурсі зарубіжної літератури         “ Сова”. Призерами стали: 

Городецька Ярина (8Б клас) – І місце; 

Клим Софія (8Б клас)             -  ІІ місце; 

Терлецька Марта ( 9Б клас)  -ІІ місце. 

Проте варто активізувати свою роботу вчителям християнської етики Погоріло Я.А. та Бардин О.В. 

                Творчо працювали вчителі іноземної мови. Під час засідань методичних об’єднань звертали увагу на 

такі питання: 

розвиток соціокультурних концепцій на уроках іноземних мов; 

роль і його елементи при вивченні іноземних мов за сучасними методиками; 

робота з обдарованими дітьми. 

Добрі результати показали учні на Всеукраїнських олімпіадах з : 

           англійської мови 

Терлецька Марта( 9-Б клас,ІІІ місце, вч. Хомин С.С.),; 

Салягон Каріна( 10-А клас, ІІІ місце,ІІ етап, вч.Калиновська Н.Р.) 

           французької мови: 

 Шашевська Євгенія  (11-А кл., ІІ.місце , ІІІ етап ,вч. Копко А.О.); 

Дворник Анна(10-А клас, ІІІ місце,ІІІ етап, вч. Василько-Сулига М.Я.); 

Терлецька Марта( 9-Б клас,ІІІ місце,ІІІ етап,вч. Грищукм Є.М) . 

                Продовжилась співпраця з організаціями AISEC і французьким альянсом. Семінари практикуми, 

презентації, інформаційні повідомлення дали можливість краще ознайомитись із країнами, мови яких учні 

вивчають у школі. 

                Варто відзначити плідну  роботу м/о вчителів музичного і образотворчого мистецтва та трудового 

навчання. Жодного разу не повертались без нагород з мистецьких конкурсів вихованці Ришко Л.В.,зокрема: 

в районному конкурсі новорічних та різдвяних малюнків“ Зимові свята  ” відзначено таких учнів Станкевич 

Софію – 2-А клас( І місце ),Стасів Діану – 5-Б клас ( І місце),Гулу Оксану – 9-Б клас ( І місце), 

Лебідь  Анастпсію – 3-Б клас     (ІІ місце), Колосовську Ірину - 6-Б клас ( ІІ місце), Мулярську Анастасію - 8-Б 

клас ( ІІ місце), Хамуляк Христину - 2-А клас ( ІІІ місце). 

 Учні школи брали участь у районному фестивалі духовної пісні та поезії     “ Пісня серця” . В 

номінації               “ Духовна пісня ” відзначено школярів Мостіпана Олексія – 4-Б клас, Батюка         Дмитра – 

3-А клас, Михайлишин Ліліану – 5-В клас ( керівники Козуб Л.В., Рущишин Р.М.). 

    Вихованець вчителя трудового навчання  Думальськогшо І.П. учень10-А класу              Замойський Юрій 

впродовж декількох років отримував призові місця на ІІ етапі предметної олімпіади. Цього року у ІІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання посів ІІ місце. 

          Робота методоб’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін та інформатики (керівник МО – 

Ярова Г.Є.) проводилась згідно запланованих заходів. Учні школи показали добрі  знання з математики, 

інформатики та фізики у Міжнародних конкурсах “Кенгуру” ,  “ Лелеченя ”,  “ інтернет олімпіаді” 

«Геліантус», «Олімпус». Є призові місця у ІІ етапі олімпіади з  інформаційних технологій (вчитель 

Любінецька Г.Б..), серед презерів Старосілець Максим ( 10-А клас). У районному  конкурсі   “ Фізика навколо 

нас” серед презерів були Мулярська Анастасія ( 8-Б клас) і Даньо  Соломія ( 8-А клас), їхні роботи були 

відзначені грамотами і в міському конкурсі .Варто відзначити співпрацю вчителя фізики Ваврин М.Р. з 

викладачами фізичного факультету. Були проведені  екскурсіїї в обсерваторію, зустріч з викладачем 

кафедри  астрофізики Мелехом  Б.Я. 



       Належну увагу роботі з обдарованими дітьми надають вчителі історії і правознавства Підцерковна О.О., 

Литвин І.М. Їх вихованці систематично брали участь у різноманітних конкурсах, турнірах, показували добрі 

результати у      II етапі Всеукраїнських олімпіад. 

 Учні  вчителя  Підцерковної О.О. брали участь у районному конкурсі   “ Славетні імена України. 

М.С.Грушевський ”(  в підсумку четверте місце). Школярі 6-11 класів є постійними учасниками 

Всеукраїнського конкурсу “  Лелека ” і показують добрі результати. 

У  міському  конкурсі  “ Львівське рондо” в номінації “ Музичний Львів ” відзначено роботи Довганик 

Софіїї(10-А клас), Смаги Соломії ( 10-А клас ), Величко Анастасії (10-А клас), Спринчук Софії ( 10-А клас) - 

керівник команди вчитель Литвин І.М. Учениця 9-Б класу Терлецька Марта  ( керівник Підцерковна О.О.) 

брала участь у науково – практичній конференції  “ Андрей Шептицький ”, у липні зі своєю роботою 

виступала на міській конференції. Учні 11-Б класу взяли участь у міському конкурсі “ Краєзнавець”, на якому 

показали добрі результати з основних напрямків конкурсу, продемонстрували високий рівень знань( ІІІ місце, 

кер. Підцерковна О.О.). Команда школи взяла участь у районному краєзнавчому  конкурс  “ Мій Львів”, де 

зайняла ІІІ місце ( кер. Литвин І.М.). 

                 Велику волонтерську роботу проводить вчитель географії Кісь А.В.: учні зібрали книги для воїнів 

АТО, систематично в школі готуються зустрічі з учасниками АТО, учні плетуть захисні сітки , тощо. Проте 

варто переглянути роботу з обдарованими школярами оскільки  учні вчителя не мають призових місць на 

олімпіаді з географії . 

                 Фізичне виховання складає органічну частину всієї навчально-виховної роботи школи. Так вчителем 

фізичної культури Бук У.Я. була проведена підготовка дітей до спартакіади школярів Залізничного району. 

Учні школи взяли участь у у Всеукраїнській спартакіаді            “ Олімпійське лелеченя ”, а також у районному 

турнірі з футболу і отримали І місце. 9-10 листопада 2016 року на футбольних полях стадіону “ Україна ” 

проведено І футбольний турнір на першість м Львова,  основу збірної команди Залізничного району склали 

учні нашої школи. В результаті зіграних поєдинків команд а району зайняла ІІ місце серед районів міста 

Львова. 

                Все більшої активності набуває участь учнів у Всеукраїнських та Міжнародних інтерактивних 

конкурсах “ Левеня ”, “ Кенгуру “, “ Лелеченя “, “ Левеня”, “ Колосок “,“ Кристал”  ,  “ Бобер”, “ Puzzle”, -“ 

Public Speaking Competition “ та інші. 

Учні школи систематично беруть участь у заходах, які проводять  в районі , місті, активно працюють в 

міському учнівському парламенті. Зокрема школярі показали добрі результати у Х районному медіа-фесті “ 

Інформаційний простір. Учнівські ЗМІ”  , Відзначено найоригінальніший виступ-представлення роботи 

учнівської редакції  “ Крок у майбутнє ”( вчитель – консультант Сирота Л.С.). 

         Велика  увага протягом року приділялася питанню виховання учнівської молоді. Заступником директора 

з виховної роботи Сиротою Л.С. було розроблено план виховних заходів на рік, де були враховані усі шкільні 

традиційні свята, районні конкурси, фестивалі, виставки, спортивні змагання. 

     Приділялась належна увага роботі з батьками. Це батьківські збори, конференції, робота загальношкільного 

батьківського комітету, участь батьків у роботі школи, святах, організації та проведенні екскурсій, конкурсів. 

                В 2017-2018 н.р. колектив школи продовжить працювати над проблемою «Самореалізація».  

                Для реалізації поставлених завдань колектив ставить за мету забезпечити: 

 розвиток мислення, уміння пояснювати суть явищ та використовувати їх у практичній діяльності;  

 забезпечення гармонійної єдності розвитку мислення, почуттів, волі та діяльності;  

 розвиток та формування дослідницьких умінь (спостереження, аналіз, синтез, узагальнення, 

проектування, прогнозування, моделювання тощо); 

 розвиток допитливості, потягу до знань; 

 формування в учнів уміння активно сприймати світ, керуватися в практичній діяльності власними 

переконаннями; 

Серцевиною розумового виховання є формування світогляду, виховання соціально активного громадянина 

України. 

        Формування наукового світогляду залежить від того, наскільки глибоко учні усвідомлюють провідні ідеї 

основ наук, вміють доводити, стверджувати, відстоювати свою позиції. 



Велика увага буде приділятися вдосконаленню методів і прийомів навчання, ширшому застосуванню. 

інтерактивних технологій, методик проектів, ІКТ. 

З цією метою будуть проводитись різноманітні семінари, круглі столи, працюватимуть творчі групи. 

Планується покращити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів, покращити їхній естетичний вигляд, 

придбати сучасну техніку. 

Для вдосконалення комунікативних компетентностей в 2017-2018 н.р. ми продовжимо співпрацювати 

з французьким альянсом, неурядовою організацією  AIESEC, плануємо налагодити партнерські стосунки з 

школами за межами України, більше уваги приділити участі наших учнів у міжнародних конкурсах і 

проектах. 

Невід’ємною складовою навчально-виховного процесу є постійна співпраця з сім’єю, батьками. 

Батьки і надалі будуть активними учасниками при розробці програми розвитку школи, будуть проводитись 

загальношкільні батьківські збори, батьки зможуть брати участь у проведенні різноманітних навчально-

виховних заходах. 

Велика увага буде приділятися учнівському самоврядуванню. Залучення до органів учнівського 

самоврядування сприятиме вихованню громадянина з активною життєвою позицією, здатного легко 

адаптуватися до суспільних відносин, і зможе впливати на процеси в соціумі.  

 


