
 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт директора  

Середнянської гімназії 

за 2017-2018 н.р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

І.Вступ 

 

У 2017-2018 навчальному році м робота в школі здійснювалась 

відповідно до  Законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої 

освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, 

передбаченими чинним законодавством у 2017-2018 навчальному році, на 

досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, 

пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, 

загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх 

професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу. 

Виконуючи Положення і рекомендації, викладені в нормативних 

документах, та згідно річного плану роботи школи, враховуючи індивідуальні 

можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну 

базу школи, методична робота здійснювалась через колективну, групову, 

індивідуальну форми роботи. 

 

ІІ.Методична робота 

 

У 2017-2018 навчальному році у школі  працювало 18 педпрацівників із 

ни 3 сумісників. Вчителів вищої категорії на даний час є 4, першої – 7, другої – 3, 

спеціалістів – 2, старший вчитель – 1. Навчалося 52 учнів, 23 у початковій школі 

та 29 у старшій. Основними завданнями методичної роботи  було забезпечення 

неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної 

майстерності педагогів шляхом залучення останніх до різних форм методичної 

роботи - постійних та епізодичних. 

Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив працював 

над методичною проблемою: «Виховання творчої особистості шляхом 

впровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої 

освіти».  Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки 

кожного вчителя, посилилась увага до виховної та розвивальної функції 

навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. 

Крім того, кожен вчитель працює над особистою методичною 

проблемою.  

Наказом по школі створено методичну раду школи, засідання якої 

проводяться чотири рази на рік, до складу якої ввійшли   директор школи – Мисак 

В.С., заступник директора з НВР – Побуцька Г.М., психолог – Мізерак Х.І., 



досвідчені вчителі школи- Сенчишин О.М., Фещак Л.О., Шиян І.П.  Протягом 

року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: 

-Затвердження плану проведення  предметних тижнів у 2017-2018 

навчальному році. 

- Обговорення шкільних навчальних програм з базових дисциплін, 

підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання 

предметів. 

- Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. 

- Концепція Нової української школи. 

- Робота з обдарованими дітьми. 

- Роль методичних об’єднань у розвитку творчості вчителів та учнів, 

підвищенні якості навчання. 

  Розглядались поточні питання: результати контрольних робіт, 

виконання навчальних програм, ведення шкільної документації, оцінювання 

навчальних досягнень учнів та інше. 

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної 

колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в 

школі працюють методичні об’єднання: 

• методичне об’єднання класних керівників (керівник Сенчишин О.М.) 

•  методичне об’єднання вчителів  початкових класів (керівник –Шиян І.П.) 

Класні керівники школи ділилися досвідом проведення виховних 

заходів, годин класного керівника, своїми здобутками у роботі з батьками. 

Відвідували засідання учнівського самоврядування, проводили батьківські 

лекторії  

Вчителі  початкових класів на засіданнях опрацьовували навчальні 

програми, вимоги до написання поурочних планів, оформлення зошитів, 

документації, розробляли конспекти уроків. 

Інші вчителі школи брали участь у роботі міжшкільних і районних 

методичних об’єднань. 

На базі Середнянської школи було проведено районні засідання ПДС 

вчителів німецької мови, основ здоров’я та семінар керівників МО вчителів 

початкових класів. 

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де 

обговорюють, проводять, аналізують: 

- результати навчально-виховної роботи; 

- динаміку зростання (спаду) успішності учнів; 

- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), 

навички читання; 



- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, 

залучення їх до різних видів позаурочної діяльності; 

- аналіз стану викладання предметів; 

- стан виконання навчальних планів і програм; 

- використання інтерактивних технологій, їх ефективність; 

- стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку 

особистості; 

- робота факультативів, гуртків; 

- стан позакласної роботи вчителів з предметів; 

- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів; 

- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах; 

- аналіз роботи за рік та перспективне планування. 

     Систематично проводиться  внутрішкільна методична робота з 

питань: 

1.Самоосвіта вчителів. 

2. Атестація і творчі звіти педагогів. 

3. Курсова перепідготовка; 

4. Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків; 

6. Участь у роботі предметних тижнів та нарад. 

7. Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з 

базових дисциплін. 

В 2017-2018 навчальному році. курсову підготовку пройшло троє 

вчителів: Данів, вчитель зарубіжної літератури; Побуцька Г.М.,заступник 

директора з НВР; Надвірнянська Л.С., шкільний бібліотекар. 

Чергову атестацію пройшло п’ятеро вчителів: Литвин Т.В.,  – вчитель 

української мови і літератури – на встановлення вищої кваліфікаційної категорії; 

Фещак Л.О.,  – вчитель початкових класів – на встановлення вищої 

кваліфікаційної категорії Данів Л.В. - вчитель зарубіжної літератури – на 

підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, Мельник Н.Я., вчитель іноземної 

мови на встановлення другої кваліфікаційної категорії, Надвірнянська Л.С., 

вчитель історії на встановлення другої кваліфікаційної категорії. 

          З метою інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем 

освіти, педагогіки, психології проводились методичні оперативки та методичні 

наради. 

ІІІ. Навчальна робота 

 

Педагоги школи взяли участь у підготовці і проведенні 

Всеукраїнських предметних олімпіад. У школі було проведено І етап 

Всеукраїнських предметних олімпіад з 14 предметів, учні школи взяли участь 

у ІІ  етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з 13 предметів. В результаті 



друге місце здобули з друге – з трудового навчання, учень 8-го класу Шиян 

Богдан, вчитель Мисак В.С., два треті місця - з інформаційних технологій, 

учень 8-го класу Шиян Андрій, в учень 9-го класу Ільків Віктор, вчитель 

Литвин Т.В.,  третє з німецької мови, учениця 9-го класу Копачевська Марта, 

вчитель Мельник Н.Я., третє з англійської  мови, учениця 9-го класу 

Копачевська Марта, вчитель Гаврилюк О.П., третє з біології, учениця 9-го 

класу Копачевська Марта, вчитель Сенчишин О.М., третє з зарубіжної 

літератури, учениця 9-го класу Копачевська Марта, вчитель Данів Л.В. Крім 

цього учні школи взяли участь у предметних олімпіадах з географії, історії, 

основ правознавства, Української мови і літератури, математики, 

образотворчого мистецтва. 

Учні школи взяли участь у Міжнародному математичному  конкурсі 

«Кенгуру – 2018»,  міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерної 

грамотності «Бобер», Міжнародному конкурсі з української мови імені 

П.Яцика, конкурсі з природничих наук «Геліантус», україномовному 

конкурсі «Соняшник», конкурсі з англійської мови «Грінвіч», конкурсі з 

зарубіжної літератури  читців європейських поетів та свято на тему: «Україна 

очима світових митців», конкурсі з образотворчого мистецтва приурочений 

Шевченківським дням, конкурсі з основ християнської етики «Як ти знаєш 

Біблію». 

Учні школи Шиян М. і Жаб’юк Соломія під керівництвом, Побуцької 

Г.М., взяли участь у конкурсі на кращий твір про Україну де були 

нагороджені поїздкою  до Кам'янець-Подільська. Двоє учнів школи взяли 

участь у конкурсі «Людина і ліс» в якому третє місце здобула Куйбіда 

Вероніка, яка буде нагороджена дипломом і грошовою премією. 

Учні нашої гімназії протягом 2017-2018 навчального року брали участь 

у спортивних змаганнях з: легкоатлетичного кросу, ЗФП, баскетболу, лижних 

перегонів, спартакіаді між учнями початкових класів.  

У цьому навчальному році було проведено Тиждень початкової освіти. 

Було розроблено ряд заходів: 

• Конкурс віршів про рідну мову; 

• Конкурсно-розважальна гра «Знавці української мови»; 

• Конкурс загадок, прислів’їв, приказок; 

• Створення стінгазети « Цікаві факти про тварин» 

• Було проведено ряд виховних заходів присвячених казкам: 

інсценізація казки «Старі казки на сучасний лад»; вікторина 

«Казкова скарбничка» 



       Під час проведення Тижня основ здоров’я учні 5-9 класів брали участь у 

брейн-ринзі «Безпека нашого життя», анкетуванні «Моє ставлення до 

здоров’я», переглядали фільм «Шкідливі продукти харчування». 

           Згідно з річним планом проведено Тиждень англійської мови. Учні 

школи мали змогу переглянути відео «Подорож Англією», продемонструвати 

свої знання у грі «Хто знає англійську краще?», квест-грі «Весела 

англійська» 

 

ІV. Виховна робота 

 

Відмінною можна назвати роботу школи по виховній роботі, так у 

2017-2018 н.р. у школі було проведено близько десяти загальношкільних 

заходів і свят, такі , як: свято вчителя, свято осені, свято Миколая, Новий Рік, 

посвята у читачі учнів 1-го класу, родинне свято «Батьківська кав’ярня», день 

інтернету, день поезії де всі бажаючі вчителі і учні мали змогу читати як 

свою так і поезію українських поетів, проведено годину-реквієм до четвертої 

річниці розстрілів на майдані та вшанування героїв Небесної Сотні.  

 Учні школи брали участь у районних заходах таких, як «Ліга 

сміху», у якому увійшли у фінал та були нагороджені відвідуванням 

спортивно-оздоровчого комплексу Акваторія, відпочинковою екскурсією 

гірським масивом Горгани та поїздкою на море в м.Очаків. Взяли участь у 

районній розколяді, конкурсі вокально-інструментальних колективів шкіл, 

огляді художньої самодіяльності, де Мізерак Роксолану вибрали кращою у 

номінації «соло» та буде брати участь у обласному огляді художньої 

самодіяльності. 

            З метою розвитку художніх смаків і здібностей в позаурочний час 

було забезпечено роботу гуртків: 

• «Початкове технічне моделювання»; 

• «Юний квіткознавець»; 

• театральний гурток «Прем’єра»; 

• «Вокальний ансамбль»; 

• «Умілі руки». 

                           Психологом школи  Мізерак Х.І..  проводилось  анкетування з 

вчителями, учнями та батьками з метою визначення рейтингу вчителів та 

навчальних предметів, виступи на батьківських зборах.   

 

V. Господарська робота 

  



У 2017-2018 навчальному році вдалося завдяки спонсорській допомозі 

придбати: 

- Якісну музичну апаратуру для проведення свят, заходів 

- Встановити двоє вхідних метало пластикових дверей 

- Закупити художню літературу в шкільну бібліотеку 

- Придбати новий ноутбук 

- Поповнити спортзал футбольними, волейбольними та баскетбольними 

м’ячами 

 

 

 

 

 

 

 

Директор гімназії                                                 В.С.Мисак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


