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ЗВІТ 
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Чернівецької області 
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1. Управління закладом в сучасних умовах 

      В умовах сучасних змін цілі освіти набувають нового трактування та кожний 

заклад освіти має право йти власним шляхом, самостійно вирішувати і обирати 

унікальні напрями свого розвитку, необхідні для успішного становлення особистості, 

реального зростання можливостей для кожного. Тому, впродовж 2020-2021 н.р. 

трудовий колектив створював сучасний освітній простір, діяльнісне середовище, 

орієнтувався на компетентнісну школу, продовжував роботу над поширенням 

реформи, запроваджував нові механізми професійного зростання вчителів. 

       Вважаю, що успішне управління закладом залежить від активної та творчої участі 

педагогів, ефективної взаємодії та роботи у команді, реалізації принципів 

дитиноцентризму та педагогіки партнерства. У своїй діяльності керувалася 

нормативно-правовою базою, посадовими обов’язками, документами, що 

регламентують роботу директора закладу загальної середньої освіти: 

 Конституція України; 

 Конвенція про права дитини;  

 Положення концепції Нової Української Школи; 

 Закони України «Про освіту», «Про   повну загальну середню освіту»; 

 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»; 

 Державні стандарти початкової, базової і   повної  загальної  середньої  освіти. 

 Наказ МОН України від 09.01.2019 №17 «Про затвердження Порядку проведення 

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за №250/3322;   

 Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 168. 
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 Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти затверджений 

наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205. 

 Статут Багринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

              Як керівник, сприяю формуванню нової організаційної та управлінської 

культури, позитивного іміджу закладу на рівні міста, області, беру участь в науково-

практичних семінарах, фахових випробуваннях, підвищуючи управлінську 

компетенцію. 

   

2. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язкової 

загальної середньої освіти, охоплення навчанням,  

збереження контингенту 

     Забезпечення обов’язкової якісної загальної середньої освіти є одним із 

пріоритетних напрямків роботи директора.  

     У школі організовано освітній процес за денною, інклюзивною (1 учені) формами 

навчання, що забезпечує право кожної дитини на рівний доступ до освіти. 

В умовах карантинних обмежень у періоди з 11.01.21. по 22.01.21., з 23.02.21. по 

05.05.21 (5-11 кл.) усі учні навчалися із використанням технологій дистанційного 

навчання. 

      Станом на 05.09.2020 року в закладі навчалось 130 учні. Із них: у школі І ступеня 

– 5 класів (49 учнів); у школі ІІ ступеня –  6 класів (60 учнів); у школі ІІІ ступеня – 2 

клас (21 учнів).  

Станом на 31.05.2021 –  125 учнів: 

В.т.ч екстернат – 3 учнів. 

 

Зміна 

 контингенту учнів за навчальними роками 

 

Навчальний 

рік 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

 

2020-

2021 

 

Кількість 

учнів 
165 159 157 146 130 125 

 

        Середня наповнюваність класів – 9,6 учнів (в мин. році – 10).  

        Закладом було розроблено, схвалено педагогічною радою від 28.08.2020 р. 

(протокол №1), затверджено директором школи освітні програми та навчальні плани 

на основі державних стандартів. У старшій школі на базі 10-11 класу функціонували 

профілі: історічний профіль  

         У 2020-2021 н.р. учні 3- х класів подовжили навчання за новим Державним 

стандартом освіти відповідно до Концепції «Нової української школи». Учнів 1-3-х 

класів за рахунок державної субвенції було забезпечено партами, а для роботи в класі 

наочністю, наборами дидиктичних матеріалів, комп’ютерним обладнанням. 

        Відповідно Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 



державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018 р. №376, згідно заяв 

батьків, станом на 01.06.2021 вже видано наказ «Про зарахування учнів до 1-х класів 

2021-2022 н.р.». Списки зарахованих учнів висвітлено на сайті школи. Ця цифра 

становить 12 майбутніх першокласників (мин. рік - 6). Аналіз списків дітей 5-річного 

віку згідно закріпленої за школою території обслуговування засвідчив, що кількість 

дітей значно зменшилася. 

 

3. Забезпечення навчального закладу 

кваліфікованими   педагогічними   кадрами, здійснення методичної 

роботи 

 

         Відповідно до Закону України «Про освіту» штатний розпис закладу 

установлюється закладом освіти на підставі Типових штатних нормативів 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

           Кадрове забезпечення школи здійснюється згідно з навчальними планами. У 

2020-2021 н.р. освітній процес забезпечували 26 педагогічних працівника, 2 – 

сумісника, 16 осіб – технічного та обслуговуючого персоналу.  

Кваліфікаційні рівні вчителів: 

 8 (30,77 %) педагогів з вищою категорією; 

 5 (19,23 %) –І категорії; 

 3 (11,54 %) –ІІ категорії; 

 10 (38,46%) –спеціалісти. 

 

Мають звання 6 педагогів (23,08 %): 

 учитель методист – 1 (3,8 %); 

 старший учитель – 5 (19,23 %). 

 

          У 2021 році поатестовано 4 педагогів. За результатами атестації: 

- відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному 

званню «старший учитель» - 2 педагога; 

У третьої частини педагогічних працівників стаж до 10 років.  

Середній вік педагогів –42,33 років.  

Середнє тижневе навантаження – 18 годин,  

з неповним навантаження – 5 осіб.  

 

      З метою підвищення ефективності організації освітнього процесу у 2020-2021 н.р. 

педагогічний колектив нашої школи працював над реалізацією науково-методичної 

проблеми “Реалізація основних напрямків оновлення освітніх процесів з урахуванням 

вимог сучасної школи”. У навчальному закладі розроблена модель діяльності 

методичної служби, спланована структура методичної роботи (звіт додається). 

      Важливою ділянкою інноваційної роботи було проведення психолого-

педагогічних семінарів, семінарів-практикумів та майстер-класів, коуч-тренінгів, які 

є формою поширення передового педагогічного досвіду.  На підвищення професійної 



майстерності педагогів школи, стимулювання їхньої самоосвітньої діяльності 

спрацьовувала і низка інших заходів відповідного спрямування: наради педагогічного 

колективу, інструктивно-методичні наради, консультації для вчителів – 

переметників.   

       У ході впровадження Державних стандартів здійснювався психологічний 

супровід учасників освітнього процесу.  З метою виявлення та здійснення корекції 

дезадаптаційних процесів учнів проведена діагностика у вересні-жовтні 2020 р., 

адміністрацією школи були відвідані уроки, перевірялася уся шкільна документація. 

На основі результатів та висновків відбулися засідання психолого-педагогічних 

консиліумів, матеріали вивчені та узагальнені по школі. 

         З метою забезпечення умов реалізації моніторингу у закладі розроблено 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Багринівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів, що схвалено педагогічною радою від 30.08.2019 (протокол 1/12), 

затверджено наказом директора.  

      Проводилося вивчення стану викладання навчальних предметів (довідка 

додається) 

Адміністрацією здійснено контроль за ходом виконання наказів від: 

-  27.10.2020 №149 « Наказ  від 29.05.2019  №140 «Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів 7-11 класів із фізики та астрономії»; 

- від 30.11.2020 №165 «Наказ від 29.11.2019 №279 «Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з української мови у 2-4 класах»; 

- від 28.12.2020 №177 «Наказ від 27.12.2019 №312 «Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з трудового навчання в 3-9 класах та технологій в 10-11 

класах»; 

- від 10.02.2021 №24 «Наказ від 18.03.2020 №47 «Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з фізкультури у 2-4 класах». 

      Матеріали за результатами перевірки узагальнені і обговорені на засіданнях 

методичних об’єднань вчителів-предметників, прийнято рекомендації щодо усунення 

недоліків виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення 

результативності роботи. 

       Я, як наставник педагогів, систематично беру участь у конкурсах фахової 

майстерності, популяризую власний досвід на сторінках періодичних видань. 

Взяв участь в ювілейній Загальнонаціональній програмі «Флагмани освіти України», 

яка за 10 років здобула всеукраїнське визнання і міжнародну підтримку, стала 

підґрунтям визначення кращих працівників освіти та відзначення їхніх здобутків. 

         Акатріні Михаил – лауреат Національного проєкту «Гордість нації» 2020 року. 

2 жовтня в місті Київ відбулося нагородження лауреатів Національного проєкту 

«Гордість нації», де відзначено і представника Багринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

Акатріні М.М.  За свої досягнення та вклад у розвиток освіти України відзначили 

орденом «Гордість Нації», а також Почесною грамотою від першого та третього 

президентів України - Леоніда Кравчука і Віктора Ющенка. 

         Також участь у ІX Всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель – обдарований 

учень» номінація ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (освітні проєкти 

загальношкільні, групові (класу, учнівського самоврядування та інше), моя розробка 

«Звіт директора Багринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Акатріні М.М. 

про діяльність на посаді протягом 2017/2018 навчального року» - 7 місце з 120 

учасників. 

      З метою активізації методичної роботи в 2020-2021 н.р. були проведені засідання 



педагогічних рад: 

- «Про діяльність педагогічного колективу щодо результативної підготовки та участі 

випускників у ЗНО - 2020 та завдання педколективу з питань якісної підготовки 

випускників до ЗНО – 2021» (жовтень 2020 р.); 

- «Про хід виконання рішення педагогічної ради від 23.12.2019 протокол №3/1 « Про 

впровадження формувального оцінювання вмінь і компетентностей учнів - 

вибудовуємо індивідуальну освітню траєкторію кожного учня» (грудень 2020 р.); 

- «Про організацію освітнього процесу з використанням дистанційних форм 

навчання”, (березень 2021 ). 

    Протягом 2020 року всі вчителі школи пройшли курси підвищення кваліфікації, 

набрали не менше 30 годин. Найпопулярнішими були курси при ІППОЧО, 

на платформах EdEra, Prometheus «На Урок», «Всеосвіта». Вчителі систематично 

підвищували педагогічну майстерність, методичний і науковий рівень, психологічну 

підготовку. Педагоги удосконалювали педагогічну майстерність шляхом самоосвіти, 

проходження курсової перепідготовки в ІППОЧО. 

Педагоги закладу були слухачами вебінарів: 

 «Організація освітнього процесу в початковій школі засобами сучасних 

електронних освітніх ресурсів»  

  Організація дистанційного навчання у початковій школі. Види робіт та онлайн-

сервіси»; 

 «Наступність та перспективність в контексті реалізації завдань Державних 

стандартів дошкільної та початкової освіти»; 

 «Організація освітнього процесу в початковій школі засобами сучасних 

електронних освітніх ресурсів»; 

 «Використання цифрових інструментів формувального оцінювання при вивченні 

математики»; 

 «Використання технологій діяльнісного підходу при формуванні універсальних 

навчальних дій»; 

 «Сучасні освітні проєкті та інновації: професійна орієнтація молоді, сучасні 

практики, освітні проєкті»; 

 «Використання онлайн платформи «Prosvita” для організації ефективного 

освітнього процесу в умовах дистанційного навчання»; 

 «Атестація педагогів умовах оновленого змісту освіти», «Безперервність і 

системність у навчанні англійської мови як запорука тривалих високих 

результатів»; 

 «Створення сучасного інноваційного середовища шляхом застосування smart-

технологій при вивченні хімії», «Організація освітнього процесу в початковій 

школі засобами сучасних електронних освітніх ресурсів»; 

 Сучасні стандарти інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами»; 

 «Депресія та менеджмент суїцидальності у підлітковому віці», «Булінг в 

освітньому середовищі»; 



 «Безпечна школа». 

         Аналіз результатів діяльності педагогів закладу щодо ведення шкільної 

документації свідчить про те, що найкраще ведуть класні журнали Тофан М.Г., 

Попеску М.В., Унгурян М.К., Влад В.Г., Андрухович О.Г., Акатріні С.І. Впродовж 

2020-2021н.р. адміністрацією закладу проводилось вивчення якості роботи педагогів 

із зошитами.  

          Питання виконання Режиму роботи закладу вивчалося постійно. Контроль за 

роботою (08.10.2020, 15.05.2021) класних керівників, вчителів-предметників, 

завідувачів навчальними кабінетами показав, що класні керівники своєчасно ведуть 

облік ввідування учнів, на належному рівні підготовлені до уроку (конспект уроку, 

допоміжні матеріали). 

        Дистанційне навчання, яке у закладі почали впроваджувати через карантинні 

заходи у  зв'язку із епідемією коронавірусу COVID - 19 ще у 2019-2020 н.р., надало 

додаткові можливості виробити нові підходи до  організації освітнього процесу із 

застосуванням технологій дистанційного навчання. На шкільному сайті була створена 

рубрика «Дистанційне навчання». Відповідно до розкладу уроків щоденно 

розміщувались навчальні матеріали та завдання для учнів.  

        Заступником директора з НВР Унгурян М.К. здійснювала контроль за 

відвідуванням та підготовкою учнів до навчальних занять проведених в онлайн 

режимі.   Директором школи проводились на платформі ZOOM онлайн наради з 

вчителями, класними керівниками, на яких аналізувалися питання організації 

освітнього процессу у закладі.  Для проведення уроків та заходів педагоги 

використовували відеоінструменти синхронного режиму Zoom, Google Meet, а також 

асинхронного - робота на платформах   Googleclassroom, Naurok, «Мій клас», 

«Всеосвіта». 

     Удосконалення методичної роботи навчального закладу шляхом впровадження 

ІКТ-технологій знаходять застосування в багатьох напрямах навчання, 

упроваджуються нові форми спілкування через соціальні мережі: фейсбук, інстаграм, 

вайбер, скайп. 

 

4. Навчальна діяльність здобувачів освіти, участь в олімпіадах, 

конкурсах (звіт додається) 

         Відповідно до п.4 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної 

середньої освіти до наступного класу, на підставі рішення педагогічної ради від 

31.05.2021 протокол № 8. Вчителями-предмениками проведено оцінювання 

навчальних досягнень учнів відповідно рівня навчальних можливостей.  

        Згідно наказів Міністерства освіти і науки здобувачів освіти 4, 9, 11-х класів 

звільнено від проходження державної підсумкової атестації. 

     Кількість нагороджених Похвальними листами складає (таблиця 2). 

 

 

Навчальні роки Нагородження Похвальними 

листами 

Всього 

3-4 класи 5-8, 10 класи 

2016-2017  16 8 24 

2017-2018 12 4 22 



2018-2019 14 6 20 

2019-2020 12 4 16 

2020-2021 н.р. 6 3 9 
 

     У 2020-2021 н.р.  для учнів 3-х класів НУШ   проведено формувальне і підсумкове 

оцінювання вербально. Тому зменшилась кількість нагороджених Похвальними 

листами серед учнів початкової школи. Крім того зменшилась кількість 

нагороджених учнів основної школи. Кількість нагороджених Похвальними 

грамотами складає 8 учнів  
 

           Якісне навчання у нашому закладі підтверджено і щорічними перемогами 

учнів у предметних конкурсах, олімпіадах (таблиця). 

            Традиційно високими залишаються показники участі наших учнів в 

інтерактивних конкурсах «Колосок осінній», «Соняшник», «Кенгуру»,  «Лелека». 

   Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників закладу, 

дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на 

достатньо високому рівні. 

 

5. Виховна та позакласна робота, діяльність учнівського самоврядування, 

участь у проєктах, профілактика правопорушень, профорієнтаційна 

робота, інноваційна діяльність 

 

       Виховна робота у закладі здійснювалася відповідно до Основних орієнтирів 

виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, відбувається за  

напрямами: робота методичної спільноти класних  керівників; робота з батьками; 

попередження травматизму; профілактика правопорушень серед молоді; збереження 

здоров’я учасників освітнього процесу; спортивно-масова робота; робота з військово-

патріотичного напряму; робота учнівського самоврядування. 

        Протягом навчального року заплановані і проведені предметні декади та тижні, 

традиційні шкільні заходи, заходи до календарних та державних свят, проводилася 

активна робота щодо організації учнівського самоврядування. У зв’язку з 

карантинними обмеженнями та організацією навчання з використанням дистанційних 

технологій ряд виховних заходів проведено в онлайн-форматі. 

       З метою розвитку творчості учнів, їх здібностей, талантів, формування 

естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб учнів щодо 

реалізації їх особистості цьогоріч у школі було організовано роботу 8 гуртків.  

Наказом 31.08.2020 № 107 визначено керівників гуртків 

Вчитель 
К-ть 

годин 
Назва гуртка 

Французька пісня 2 
Присакар О.М. 

Різьба по дереву 2 Карпюк І.І. 

Сокіл 3 Андрухович І.Г. 

Цифрова фотографія 2 Топало Ю.Г. 

Розумники та розумниці 2 Тофан М.Г. 

Ortografia și ortoepiea limbiî române 2 Білоусяк В.І. 

Історія книги 3 Білоусяк Н.І. 

Образотворче мистецтво 4 Лазареску А.Ш. 



 

Робота гуртків спланована, інформація про роботу розміщена на дошці 

оголошень. В наявності списки вихованців, відомості про дітей, ведеться 

відвідування занять гуртківцями, обліковуються проведені заняття, проводяться 

інструктажі з техніки безпеки. 

Заняття гуртків проводяться згідно з графіком роботи. Керівники гуртків 

розвивають самостійну творчу активність учнів, формують навички творчої 

діяльності, застосовують такі методи і форми навчання на заняттях, які допомагають 

виробити стійкий інтерес до певного виду діяльності, зацікавленості. 

Проаналізовано стан охоплення учнів гуртковою та позакласною роботою в школі 

і позашкільних установах. Встановлено, що у шкільних гуртках задіяні 76%  (95 

учнів) тобто більше половини учнів школи охоплено гуртковою роботою. 

      Другий рік поспіль високою є роль учнівського самоврядування як однієї з 

пріоритетних ознак демократичного управління. Було проведено вибори Лідера 

учнівського самоврядування відповідно до процедури. За результатами голосування 

лідером учнівського самоврядування став учень 8-го класу Іонуца Юлія. 

За ініціативи та підтримки активних членів учнівського самоврядування було 

проведено усі шкільні заходи та свята. Так, цікаво та нестандартно пройшли День 

знань, День захисника України, День миру, День вчителя, День української 

писемності та мови, заходи до Дня Святого Миколая, День Соборності, свято 8 

березня, тощо. Для  покращення відносин між учнями та педагогами проводилися Дні 

учнівського самоврядування (День вчителя, 8 березня). Також, уже традиційними, 

стали  зустрічі з директором школи «Чашка кави з директором», під час яких 

представники учнівського самоврядування діляться своїми ініціативами, залучаються 

до прийняття колегіальних рішень 

       Цікавою та корисною була участь закладу проєкті «Спільно_Сильно: шкільний 

тиждень активізму» у рамках програми «Мріємо та діємо» за підтримки Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAІD) та виконується ІRCX у партнерстві з 

Будуємо Україну разом (Бур), Центром "Розвиток корпоративної соціальної 

відповідальності" (СSRUkrine).  

        Зусилля шкільної команди були спрямовані на вирішення питань здоров’я 

громади: здоровий спосіб життя, подолання шкідливих звичок серед молоді міста. 

Спільно з Сектором ювенальної превенції  районного управління поліції втілено в 

реальність проєкт "STOP - шкідливим звичкам".  

         Команда школи брала участь у Всеукраїнському змаганні Хештег-Марафон 

#SafetyChallenge! 

          Щиро дякуємо Вам за участь у Всеукраїнському проєкті «Мішечок», проявлену 

соціальну активність, екосвідомість, ековідповідальність та креатив. Незважаючи на 

труднощі через уведення дистанційного навчання в частині шкіл, цього року проєкт 

перевершив торішній рекорд: 21 873 учасників, 47 269 мішечків, 24 області, 93 

публікації в медіа 38 732 охоплення події у Фейсбук 

 

       Велика увага у виховній роботі приділялася педагогіці піклування, організації 

громадсько-корисної діяльності школярів, подальшому розвитку волонтерського 

руху. Протягом року учні школи вітали педагогів-пенціонерів зі святами, 

запрошували на урочисті заходи до школи. Також, учні школи відвідували будинок 

людей похилого віку. Учні долучилися до акцій «Подай руку першокласнику».  

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-385249341670976/?__cft__%5b0%5d=AZVM2PFA0iFRJfAtNfOo8heNdLLZOsyb87Ago5IBAifO_HYdKeC1CHoCQ8HmBxskjaVv4AiOWnKKi7gwt02Wm93sr8-hS8Gr9FyfttaGvQNi1Q63Gp0_F2DIbcFYJLAyxf7IpdTJio57pC9CTYEoDHWv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/safetychallenge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4QgAkWG66yk_7tBT6eRY7Df4o_TwBbx5S-2wkrHlUjtJtU5i0UIj9vzG_D20GVlZuNg7OsPT506cCh7RpGK12SwkbIqbK4EVNSUIIKl6HWKDZHQ3ZHXcmg471hcsbhFqFU0EUEMHdZyFqEEWP1O_V&__tn__=*NK-R


     У рамках місячника військово-патріотичного виховання  організовано 

вшанування воїнів-інтернаціоналістів та учасників бойових дій на сході. Спільно з 

воїнами-афганцями проведено захід пам’яті  загиблого випускника школи Корня І.Г. 

та спортивні змагання на його честь. 

      Попередження та профілактика негативних проявів серед підлітків є 

пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу, який передбачає 

роботу з сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах та заходи щодо 

запобігання дитячій бездоглядності. З метою забезпечення протидії злочинності, 

запобігання іншим асоціальним проявам систематично аналізувалася ситуація та 

стан організації цієї роботи в колективі, питання заслуховувалося на педагогічній 

раді, нарадах при директорові. Соціально-психологічною службою систематично 

здійснюються рейди «Урок», «Цигарка». Проведено ряд інформаційно-

просвітницьких заходів щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого 

поводження з дітьми, частково виконано план спільних дій школи з різними 

органами та службами, було проведено лекторії, тренінги, бесіди, зустрічі з 

юристами, лікарями та працівниками правоохоронних органів, конкурси, вікторини. 

Щомісячно проводилися засідання Ради профілактики. Тому, злочинів в цьому 

навчальному році не зафіксовано. Учнів поставлено на облік шкільної ради 

профілактики правопорушень, заведено особові картки, проводилася робота за 

індивідуальними планами наставника, практичного психолога, соціального 

педагога.  

         На жаль, випадки грубощів у спілкуванні, паління, що виникали серед підлітків 

вказують на необхідність посилення профілактичних дій з боку дорослих, розвитку 

навичок безконфліктного спілкування та усвідомлення своїх свобод та обов’язків з 

боку учнів, тому до просвітницької роботи з учнями необхідно включити теми 

профілактики паління, вживання алкоголю та енергетичних напоїв, правової освіти, 

профілактики насильства і використання ненормативної лексики, безпечної 

поведінки в Інтернеті. 

         Систематично адміністрацією школи здійснювався контроль за відвідуванням 

учнями навчальних занять. У школі заведено журнал контролю відвідування учнями 

навчальних занять. Щодня  фіксувалися дані про відсутніх учнів 1-11 класів після 

першого та п’ятого уроків. Класні керівники реагували щодо з’ясування причин 

відсутності через телефонні дзвінки батькам. Дієвим був контроль з боку класних 

керівників під час дистанційного навчання щодо відвідування учнями онлайн-уроків. 

Загальний відсоток відвідування по школі за 2020-2021 навчальний рік становить – 

93,1 %. Але зафіксовані випадки запізнень на 1 уроки, що свідчить про неналежний 

контроль з боку класних керівників та батьків з даного питання. 

         Переконаний, професійна підготовка молоді починається зі шкільних років. 

Завдання     школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору 

професії. Тому, проводилися зустрічі учнів з представниками вищих навчальних 

закладів,  з метою вибору  майбутньої професії. Під час карантину інформація про 

навчальні заклади систематично розміщувалася на сайті школи, у вайбер-групах, 

класними керівниками проводилися онлайн-екскурсії навчальними закладами 

України.  

 



6. Соціальний захист, збереження здоров’я,  медичне обслуговування, 

організація шкільного харчування 

 

        Згідно соціального паспорту кількість категорійних учнів в 2020-2021 н. р. 

становить (67,5%), у порівнянні з 2019-2020 н.р. кількість категорійних дітей 

збільшилася (мин.рік - 55 %). Соціально-психологічною службою систематично 

здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до 

якого вносились до соціального паспорту.  З опікунами дітей-сиріт та дітей, 

підтримується постійний зв'язок класними керівниками, практичним психологом, 

адміністрацією школи. Соціальним педагогом, класними керівниками здійснено 

обстеження житлово-побутових умов категорійних учнів та складено відповідні акти. 

         За звітний період 2020-2021н.р. здійснювалося якісне медичне забезпечення 

учасників освітнього процесу, яке організоване відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України №1318 від 

08.12.2009р. «Про затвердження порядку здійснення медичного обслуговування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів», наказу МОЗ України від №682 16.08.2010 

«Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів». Навчальний рік розпочався з дотриманням протиепідемічних заходів 

відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 №50 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби». А саме: 

- допуск до роботи працівників школи здійснювався лише за умови використання 

засобів індивідуального захисту та тільки після проведення термометрії 

безконтактним термометром із зазначенням в журналі огляду працівників на 

наявність респіраторних захворювань; 

- на всіх входах до закладу організовані місця для обробки рук антисептичними 

засобами; 

- у санітарних кімнатах наявна достатня кількість рукомийників, рідкого мила та 

електросушарок; 

-  розроблені маршрути руху здобувачів освіти, що полегшило організацію 

двостороннього руху коридорами з метою уникнення скупчення учасників освітнього 

процесу; 

- пересування учнів між навчальними кабінетами було мінімізованим; 

- у розкладі початкової і старшої школи був передбачений різний час початку і 

закінчення занять (перерв) для уникнення  скупчення учнів різних класів; 

- проводились заняття на відкритому повітрі; 

- після кожного навчального заняття проводилось провітрювання впродовж 10 хвилин 

та вологе прибирання на великих перервах згідно графіка; 

- після закінчення занять у кінці робочого дня проводилось очищення і дезінфекція 

поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, тощо); 

- медичний кабінет забезпечений безконтактними термометрами, дезінфекційними та 

антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту; 

-  заборонений  допуск до закладу батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які 



супроводжують осіб з інвалідністю; 

- на стендах розміщена інформація щодо необхідності дотримання респіраторної 

гігієни та етикету кашлю. 

    Медичний огляд у 2020 році було проведено 124 (100 %) учням закладу у зв’язку зі 

складною епідемічною ситуацією, учнів розподілені  на групи для занять фізичною 

культурою згідно заяв батьків відповідно до результатів медичного огляду 2020 року.  

Учні розподілені для занять фізичним вихованням таким чином: 78 (63 %) дитина 

відноситься до основної групи, 39 (31,5 %) учні до підготовчої,  7 (5,7 %) учнів до 

спеціальної. Учні, що за станом здоров’я  відносяться до спеціальної групи з 

фізичного виховання,  відповідно до заяв батьків, займалися з усім класом і 

отримували фізичне навантаження згідно стану здоров’я. Аналіз результатів 

медичного огляду показав, що у закладі спостерігалося учнів, які мають зниження 

гостроти зору  - 6 учня ( 4,84 %). 

- дефекти мови  1 учня (0,81 %); 

- хронічні захворювання  ендокринної системи  1 учень (0,81 %); 

- хронічні захворювання  нервової системи  1 учень (0,81 %); 

       На нарадах при директорові, педрадах, загальношкільних і класних батьківських 

зборах розглядалося питання щодо активізації здоров’язбережувальної роботи. 

Поглиблений медичний огляд щороку проходить у липні-серпні за графіком кабінету 

профогляду медичної установи. У 2020 році щорічні медичні огляди було проведено 

з недотриманням терміну у зв’язку з карантинними обмеженнями.  

       Працівники харчоблоку проходили медичні огляди два рази на рік. Результати 

профогляду фіксувалися в санітарних книжках установленого зразка, які 

реєструються і зберігаються у сестри медичної. 

       Активно проводилася профілактична робота: корисна інформація розміщувалася 

на стендах, сайті школи, а також поширювалася через вайбер- групи. Важлива 

інформація також доводилася і на батьківських зборах. Так, сестрою медичною на 

батьківських зборах у вересні, травні аналізувалися результати медичного огляду та 

була доведена інформація щодо необхідності проходження щорічного медичного 

огляду учнів на 2021-2022 н.р. Під час запровадженого карантину сестрою медичною 

Патраш Н.М. проводилась профілактична робота у дистанційному режимі, шляхом 

розміщення інформації у вайбер-групах.  

 

   Одним з першочергових завдань навчального закладу є збереження здоров’я учнів, 

а саме створення умов для організації збалансованого харчування. Відповідно до 

постанови головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 №50 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» в організації харчування дітей у 

цьому навчальному році було внесено корективи: 

- заборона самообслуговування, робота питних фонтанчиків; 

- харчування за окремим графіком різних вікових категорій учнів;  

- відстань між столами збільшено до 1,5 м;  

- за одним столом розміщувалося 4 особи. 

          У закладі продовжувалося впровадження Системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР): 



- видано наказ від 05.03.20 №06-а/г «Про створення робочої групи для розробки та 

впровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР); 

- затверджено план заходів щодо впровадження Системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР); 

- розроблено десять настанов належної гігієнічної практики; 

- розроблено план харчоблоку з зазначенням  зон для уникнення перехресного   

забруднення; 

 - здійснювався контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень харчоблоку та 

обладнання; 

-  розроблені та затверджені інструкції для роботи працівників їдальні за Системою 

управління безпечністю харчових продуктів; 

-  велася відповідна документація; 

        Обов'язковим етапом в організації харчування є оцінка якості харчових 

продуктів за смаком, запахом, кольором, консистенцією, умовами зберігання тощо 

(бракераж готової продукції). Здійснювався контроль за збалансованим харчуванням 

відповідно віку, за умови дотримання  дієти підбиралися потрібні страви. Розроблено 

двотижневе меню, погоджене директором та  Держпродспоживслужбою. Виконання 

норм харчування у середньому склало 61,6% (1-4 класи), що збільшилося на 0,6%: 

молочні вироби (98,6%), хлібобулочні вироби (97,1%), крупи (99,5%), цукор(88%), 

м’ясо (68,9%), картопля (77,8%), масло (73,9%), олії (59,1%), овочі (52,9%), риба 

(46%), яйця (40,9%). 

       У березні 2021 р. адміністрацією  закладу було проведено аналіз  потреб  у 

ремонті та придбанні обладнання для харчоблоку, подано заявку на ремонт. 

       Питання організації харчування звітувалося на нарадах при директорові, 

педрадах та засіданні батьківського комітету, контролюється адміністрацією школи. 

У школі активно проводилася інформаційно-просвітницька робота серед учнів та 

батьків щодо організації здорового, безпечного харчування. Проведено 

моніторингове дослідження якості організації харчування та обслуговування учнів в 

шкільній їдальні, результати якого свідчать про те, що в цілому організація 

харчування та обслуговування учнів у шкільній їдальні є задовільною. 

 

7. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності, дитячого травматизму 

        Система освіти та процес навчання мають бути безпечним простором. Одним із 

надважливих завдань директора школи вважаю організацію системного підходу з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Уся система діяльності школи з 

охорони праці узагальнена в розроблену структурну схему. На початок навчального 

року оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у 

кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, на експлуатацію 

харчоблоку та акт санітарно-технічного стану школи.  

       Питання ОП та БЖД обговорювалися на нарадах, педагогічних радах, 

адміністративних та оперативних нарадах, засіданнях Ради школи, батьківських 

зборах. 

     З учнями проведено ряд заходів: 



- тиждень безпеки дорожнього руху, під час якого проведено акції «Будь уважним, 

пішоходе!» та «Мололь за безпеку дорожнього руху»; 

- тижні безпеки життєдіяльності, 

- День охорони праці. 

- спланована робота класних керівників та вчителів школи (виховні бесіди, 

чергування класів та вчителів) в напрямку вирішення питань виховної роботи в класах 

щодо попередження дитячого травматизму 

      Робота з даного питання в закладі є постійною та систематичною. Аналіз стану 

охорони праці, дитячого травматизму обговорюється на нарадах,  при директорові, 

адміністративних та оперативних нарадах, батьківських зборах. Як результат, 

протягом навчального року травмування здобувачів освіти під час освітнього процесу 

зафіксовано не було. 

       Проте, до закладу надійшло 2  повідомлення про побутовий травматизм дітей. 

Учні  отримали травмування через падіння під час необережної їзди на велосипеді, 

недотримання безпечної поведінки під час ігор, преході вулиці.  

      Впродовж року додатково проводилася роз’яснювальна робота з усіма 

учасниками освітнього процесу щодо обережного поводження з плазунами. 

Активізувалася робота з даного питання в соціальних мережах, на шкільному сайті. 

  

8. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників 

     За результатами роботи попереднього навчального року працівники закладу були 

відзначені різними нагородами. 

      У серпні 2020 р. Премією нагороджені всі педагогічні працівники. 

      У жовтні 2020 року з нагоди свята Дня працівника освіти також. 

      У грудні 2020 року педагогічні та технічні працівники отримали премії, розмір 

яких визначається згідно Положення про преміювання. Крім того, згідно 

Колективного трудового договору працівники закладу мали можливість отримати 

додаткові дні до відпустки.  

 

9. Фінансування, фінансово-господарська діяльність,  

співпраця з батьками 

 

       Джерелами фінансування закладу є бюджетні кошти (загальний фонд), доходи від 

платних послуг – спецфонд (оренда, освітні послуги), благодійні внески та 

спонсорська допомога. 

        З бюджету фінансується заробітна плата працівникам, комунальні послуги 

(вугіля, дрова, світло, зв’язок), виплачуються працівникам видатки на відрядження.  

        Цьогоріч продовжували роботу щодо запровадження прозорої системи 

фінансування, розподілу публічних коштів, забезпечення прозорості та 

інформаційної відкритості діяльності згідно вимог ст.30 Закону України «Про 

освіту». 



Щомісяця звіт про надходження та використання коштів оприлюднюється на 

шкільному сайті. (додається) 

 

 

10. Зміцнення матеріально-технічної бази, співпраця з громадськістю, 

аналіз звернень громадян 

 

          Адміністрація школи спільно із трудовим колективом, міською владою, 

батьківською громадськістю, спонсорами постійно працює над удосконаленням 

матеріально-технічної бази. (додається) 

         Детальний аналіз щодо ремонту, поповнення та розвитку навчальних кабінетів, 

приміщень школи буде проведено в серпні на засіданні педагогічної ради, у вересні – 

на засіданні загальношкільного батьківського комітету.  

       На особистому прийомі директора за звітний період було зафіксовано 58 

звернень. Письмові звернення – відсутні. 

      Як свідчить аналіз, найбільше у зверненнях громадян порушувалися питання 

працевлаштування – 28 одиниць (48%). З них позитивно було вирішено 12 звернень. 

16 звернень з приводу працевлаштування було не задоволено через невідповідність 

кваліфікаційним вимогам, відсутність вакантних посад або ж вакансія не зацікавила. 

      Також порушувалися питання прийняття та переводу учнів - 16 звернень (28%). 

Інші звернення (14 одиниць (24%) стосувалися питань організації освітнього процесу. 

        За результатами розгляду 42 звернення (72%) вирішено позитивно, 16 звернень 

(28%) з питань працевлаштування не отримали позитивного вирішення через 

відсутність вакансії або невідповідність вимогам.  

       У ході роботи зі зверненнями громадянам надавалися мотивовані висновки, 

відповіді, які містили об’єктивний аналіз. Скарги – відсутні. 

 

11. Визначення соціально-психологічного клімату в колективі 

 

     У грудні 2020 року практичним психологом в закладі проводилася діагностика 

педагогічного колективу «Визначення соціально-психологічного клімату в 

педагогічному колективі». 

     Мета дослідження: визначення рівня згуртованості педагогічних працівників, 

можливих проблем та шляхів покращення міжособистісних стосунків у колективі. 

 

 

 

12. Аналіз виконання завдань, перспективний план розвитку закладу 

 

      Аналізуючи виконання перспективного план розвитку закладу на 2020-2021 н.р., 

поставлені завдання здебільшого виконані.  

   Стратегічними об’єктами визначено: 

- Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо достроіки санітарного; 

- Поточний ремонт кабінету зарубіжної літератури; 



- Реконструкція вигрібного колодязя; 

- Ремонт спортивної зали, благоустрій спортмайданчика та придбання спортивного 

інвентаря; 

- У комплектація логопедичного кабінету. 

Перспективними завданнями є: 

- Створення безпечного комфортного освітнього середовища. 

- Інноваційна діяльність закладу. 

- Дотримання педагогами принципів академічної доброчесності, критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів.  

- Забезпечення відповідності семестрового та річного оцінювання рівню ДПА. 

- Забезпечення результативної участі учнів в обласних олімпіадах, конкурсі-захисті 

МАН, академічних конкурсах. 

- Покращення та забезпечення результативної участі учнів в обласному етапі 

конкурсів знавців української мови ім. П. Яцика та учнівської молоді ім. Т. Шевченка. 

- Практикувати участь у дистанційних конкурсах та акціях, екскурсій з 

використанням дистанційних технологій. 

- Впроваджувати активні, цікаві, новітні форми класних КТС, проведення виховних 

годин (квести, флешмоби, ігри тощо);  

- Спільно з представниками учнівського самоврядування здійснити корекцію 

річного плану роботи школи (відмінити неактуальні заходи), залишивши практичні, 

інноваційні заходи; 

- Посилити заходи щодо попередження дитячого травматизму шляхом  демонстрації 

відеороликів, практичного відпрацювання дій в надзвичайних ситуаціях.  

- Забезпечити дотримання Правил поведінки здобувачів освіти. 

- Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей. 

- Проводити антибулінгову політику. 

    Отож, аналіз зроблено, чітко визначено траєкторію руху щодо створення безпечних 

умов перебування учнів, педагогів, батьків у закладі. Як керівник намагалася 

системно аналізувати проблеми, бачити перспективу, прогнозувати результати, 

забезпечувати постійний рух вперед.  

Впевнена, вищим пілотажем управлінської діяльності є створення колективу 

однодумців, який працює, як єдиний злагоджений механізм для вирішення загальної 

мети. 

 

 

 

Ми готові до нових здобутків і звершень. 

Щиро вдячна за співпрацю.  

 

 
 

 



Додатки  

 

Місце в 

рейтингу 

ПІБ Клас Середній 

бал 

1 Патраш Анастасія Юріївна 5 10,3 

2 Кондрюк  Анастасія Віорелівна 5 10,2 

3 Патраш Габрієла Михайлівна 9 10,0 

4 Ігнатеску Марія Василівна 5 9,8 

4 Патраш Дарина Петрівна 7-Б 9,8 

4 Іонуца Мар’яна Танасіївна 9 9,8 

5 Тофан Анастасія Вікторівна 9 9,6 

5 Тофан Софія Вікторівна 9 9,6 

6 Іонуца Крістіна Танасіївна 6 9,5 

6 Барбуца Габріела Іванівна 5 9,5 

7 Патраш  Анастасія  Василівна 8 9,4 

8 Патраш Патрісія Миколаївна 8 9,0 

8 Патраш Яна Григорівна 7-Б 9,0 

8 Корня Єлізабета Віорелівна 10 9,0 

8 Патраш Даніела Георгіївна 5 9,0 

8 Кучурян Крістіна Михайлівна 5 9,0 

9 Патраш Александра Іванівна 8 8,9 

9 Іонуца Юлія Вікторівна 8 8,9 

10 Мікулеску Вероніка Миколаївна 6 8,8 

11 Мікулеску Ерік Петрович 9 8,6 

12 Топало Мартіна  Іванівна 8 8,5 

12 Чижевський Михайло Георгійович 9 8,5 

12 Тудосій  Георгій Георгійович 5 8,5 

13 Ісопеску Олександр Валентинович 5 8,4 

14 Кучурян Степан Михайлович 9 8,3 

15 Прокопюк Ілля Валентинович 6 8,2 

16 Ісопеску Олександр Георгійович 6 8,1 

16 Корня Михайло Васильович 7-Б 8,1 

16 Богонос Наталія Віталіївна 9 8,1 

17 Тофан Георгій  Дмитрович 10 8,1 

18 Бессмертна Ніколета Миколаївна 5 8,0 

19 Абрамов Михайло  Олександрович 5 7,9 



20 Гокман Ірина Вікторівна 7-А 7,8 

21 Лазареску Костянтин Михайлович 8 7,7 

21 Лазареску Максим Ілліч 10 7,7 

22 Лазареску Олексій Костянтинович 7-Б 7,6 

23 Ісопеску Аліна Костянтинівна 10 7,4 

24 Кучурян Василь Танасійович 6 7,3 

25 Тофан Микола Васильович 6 7,2 

25 Гнатюк Еммануїл  Діомідович 6 7,2 

25 Топала Андрій Андрійович 9 7,2 

26 Харюк Анна-Василіса Дмитрівна 7-Б 7,0 

26 Білоусяк Олександр Іванович 10 7,0 

26 Чорний Олексій Михайлович 7-А 7,0 

27 Андрухович Станіслав Романович 7-А 6,9 

27 Кучурян Артем Танасійович 6 6,9 

28 Корня Богдан Вікторович 10 6,8 

29 Лупуляк  Вадим  Євгенійович 7-А 6,7 

30 Патраш Микола Георгійович 7-Б 6,6 

31 Рипта Даніел Михайлович 9 6,5 

32 Іонуца Едуард Васильович 8 6,4 

32 Патраш Георгій Георгійович 10 6,4 

33 Патраш  Іван  Георгійович 8 6,3 

34 Бежушко Аурел Георгійович 8 6,2 

35 Скрипничук Марія Василівна 7-Б 6,0 

36 Богонос Андрій Віталійович 5 6,0 

37 Топало Сергій Сергійович 5 5,5 

38 Скрипничук Крістіна  Василівна 10 5,0 

39 Лазарь Іван Васильович 5 4,5 

40 Іонуца Олена Радулівна 10 4,3 

41 Лазарь Станіслав Васильович 7-Б 3,6 

42 Лазарь Микола Васильович 10 2,9 

43 Тимочко Маріяно 10 1,0 

 



Успішність учнів 4 – 11 класи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список відмінників  

Багринівської ЗОШ 2020-2021 н.р. 

№ 

з\п 

ПІП Клас 

1 Паун Каріна Сергіївна 4-А 

2 Паун Крістіна Сергіївна 4-А 

3 Топала Юліан Васильович 4-А 

4 Федорян Максим Іванович 4-А 

5 Бурла Микита Ілліч 4-А 

6 Топала Марта Костянтинівна  4-Б 

7 Патраш Анастасія Юріївна 5 

8 Кондрюк Анастасія Віорелівна 5 

9 Патраш Анастасія Василівна 7 

№
  

з/
п

 

К
л
ас
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о
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ь
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й
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ів
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н
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1 4-А 8 0 0% 3 37,5% 0 0% 5 62,5

% 

2 4-Б 9 1 11,1

% 

1 11,1% 6 66,7% 1 11,1

% 

3 5 14 3 23,0

% 

3 23,0% 5 38,5% 2 15,5

% 

4 6 8 0 0% 3 37,5% 5 62,5% 0 0% 

5 7-А 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 

6 7-Б 8 2 25% 5 62,5% 1 12,5% 0 0% 

7 8 9 0 0% 4 44,4% 5 55,6% 0 0% 

8 9 10 0 0% 6 60% 4 40% 0 0% 

9 10 11 3 27,3

% 

8 72,7% 0 0% 0 0% 



 

Аналітична довідка 

 за результатами дослідження  рівня  адаптації   учнів 1-го класу 

до навчання в 2020/2021 н.р. 

Багринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  

Згідно з річним планом роботи на 2020/2021навчальний рік у вересні – 

листопаді адміністрацією школи здійснювалося комплексне  вивчення рівня 

готовності учнів 1-го класу до навчання у школі. 

Для того, щоб адаптаційний період у першокласників минув успішно, 

адміністрацією школи були передбачені наступні етапи його організації: створення 

адміністрацією школи, класним керівником організаційних умов, що забезпечують 

адаптаційний період (наказ по школі, складання розкладу занять відповідно до 

санітарних умов, створення куточка першокласника); прийняття класним керівником 

ідеї адаптаційного періоду, усвідомлення його змісту та необхідності підготовки; 

залучення батьків для допомоги учням до умов навчання у  школі. 

У 2020/2021 н. р. у першому класі навчаються 6 учнів.  

Протягом вересня – листопада адміністрацією школи вивчався рівень 

адаптивності дітей. Було відвідано 10 уроків. Також проводилися спостереження  за 

дітьми під час перерв, сніданків, виховних заходів, екскурсій.  Завдяки цьому 

виявлено, що учні 1-го класу мають різний рівень адаптації. 

Зміна умов навчання та виховання поставила перед шестирічними дітьми більш 

високі  вимоги до інтелектуального та особистісного розвитку, але перш за все до 

особливостей засвоєння знань у нових умовах. Те соціальне середовище, в яке 

потрапили діти, вимагає від них нового рівня розвитку та організації таких психічних 

процесів, як сприйняття, увага, пам’ять, мислення, здатність до управління своєю 

поведінкою. Тому процес звикання до шкільних вимог і порядків проходив 

неоднаково. Це пов’язано з індивідуальними психофізичними особливостями дітей 6 

- 7 років, передумовами опанування навчальної діяльності. 

Початок навчання в школі - один з найбільш складних і відповідальних 

моментів в житті дітей, як в соціально-психологічному, так і в фізіологічному плані. 

Порушення процесу адаптації позначаються на становленні учня як суб'єкта 

навчальної діяльності в цілому. 

Підхід до такого складного і відповідального періоду в житті молодшого 

школяра повинен бути комплексним, що з'єднує зусилля всіх учасників освітнього 

простору. 

Педагогічним колективом були опрацьовані Методичні рекомендації щодо 

адаптаційного періоду для учнів першого класу. У методичних рекомендаціях 

зауважено на значенні успішності адаптаційного періоду в початковий період 

навчання дитини в 1-му класі.  

На сьогоднішній день в школі склалася своя система психолого-педагогічного 

супроводу адаптації першокласників, яка спрямована на створення оптимальних умов 

для соціально-психологічної адаптації першокласників до навчання в школі і включає 

в себе: 

- діагностику готовності дошкільнят до навчання в школі; 



- індивідуальні консультації зборів з батьками першокласників; 

- супровід першокласників на етапі первинної адаптації у школі; 

- відстеження результатів моніторингу адаптації молодших школярів. 

Адаптація дитини до школи буде успішніша, якщо більш активно буде залучена 

до цього процесу його сім'я. Тому проводилася передбачена робота з батьками 

першокласників з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності в тих 

питаннях, які найбільш актуальні з точки зору пережитого дітьми періоду розвитку. 

У процесі навчання проводилося спостереження за індивідуальним розвитком 

дітей, через спілкування з їх батьками, накопичувалася  інформація  про кожну 

дитину і його сім'ю. 

Основною новацією у практиці діяльності 1-х класів закладів загальної 

середньої освіти є структурування змісту початкової освіти на засадах інтегративного 

підходу у навчанні. Однією з оптимальних моделей інтеграції у початковій школі є 

інтеграція навколо соціокультурної теми/проблеми під час тематичних днів/тижнів. 

Створення єдиного для навчальних предметів тематичного простору дозволяє 

уникнути дублювання інформації у змісті різних навчальних дисциплін та, водночас, 

розглянути аналогічний матеріал одночасно з різних боків, за допомогою різних 

дидактичних засобів. Таким чином забезпечуються збалансованість у сприйманні 

інформації різних освітніх галузей, психологічно комфортна атмосфера навчальних 

занять. 

Перші тижні навчання в 1-му класі - важливий етап для створення в класній 

спільноті атмосфери прийняття, довіри, взаємозацікавленості, бажання слухати одне 

одного, висловлюватися. На цьому етапі закладаються основи для усної взаємодії 

учителя з учнями та учнів між собою. Саме тому багато уваги в перший місяць 

приділялося знайомству, коротким розповідям про власні захоплення, улюблені ігри 

тощо. 

Важливу роль для адаптації першокласників становлять ранкові зустрічі. 

Ранкова зустріч – це зустріч на початку дня учнів класу з педагогом. Сидячи в колі 

один проти одного, кожна дитина вдумливо і поважно вітається з іншими дітьми, 

після чого впродовж короткого часу ділиться власним досвідом зі своїми 

товаришами, які з повагою слухають її, ставлять свої запитання та коментують. Після 

цього вся група бере участь у короткій груповій вправі, спрямованій на розвиток 

академічних навичок, почуття команди та відчуття єдності. Ранкова зустріч 

закінчується обміном щоденними новинами, які зазвичай готує педагог, щоб 

представити навчальні завдання дня. 

Чотири основні компоненти ранкової зустрічі: 

1) Вітання. 

2) Групове заняття. 

3) Обмін інформацією або «Крісло автора» 

4) Щоденні новини. 

Улюбленими вправами на ранкових зустрічах стали: «Створюємо гарний 

настрій», «Я хочу дружити», «Сонечко», «Аукціон», «Добра тваринка», «Справжній 

друг», «Комплімент», а також ігри «Знайди пару», «Добре - погано», «Космічний 

корабель», «Скажи ласкаво», «Ланцюжок», «Фантазери», «Винахідник» та інші. 

Авторами Концепції НУШ запропонований тематичний інтегрований підхід, де 

кожен тиждень присвячено окремій темі. У вересні розглядалися такі теми: «Я - 

школяр/школярка»,  «Наш клас»,  «Мої друзі», «Моє довкілля». 

Наприклад, деякі з проблемних питань вересня: 



    Навіщо мені ходити до школи? 

    Хто я? Хто мої однокласники? 

    Як безпечно дістатися до школи і повернутися додому? 

    Як почуватися комфортно у класі мені і моїм однокласникам? 

    Як нам стати класною спільнотою? 

    Чого ми можемо досягнути спільно? 

    Як зберегти дружбу? 

    Які таємниці має шкільне подвір’я? 

Приділяється увага дослідницькій діяльності. Переважно це короткочасні 

досліди-спостереження з описом, під керівництвом учителя. 

У класній кімнаті використовуються мобільні робочі місця, які 

можна  трансформувати для групової роботи, створені сім зон за рекомендаціями 

НУШ, осередки творчості, бібліотечна скарбничка. Діти із задоволенням беруть 

участь у інсценівках казок. 

Разом з дітьми розроблені правила класу, учні ознайомлені з загальними 

рутинами та рутинами уроку. При вирішені непорозумінь та суперечок користуємося 

«Колом вибору». В класі ведеться «Щоденник вражень», де учні відмічають все 

найцікавіше, що сталося протягом дня. 

Особлива увага приділяється збереженню та зміцненню фізичного здоров’я 

учнів, їх моральному та громадянському вихованню. 

Першокласники  позитивно ставляться до школи: правила і вимоги сприймають 

адекватно; навчальний матеріал засвоюють легко; уважно вислуховують вказівки, 

пояснення вчителя; доручення виконують охоче й сумлінно, без зовнішнього 

контролю; виявляють високу зацікавленість до самостійної навчальної роботи; мають 

у класі позитивний статус. 

Діти відносно швидко влилися в колектив, освоїлися в школі, знайшли нових 

друзів в класі; у них майже завжди гарний настрій. Вони доброзичливі, переважно 

чемні, сумлінно виконують завдання, із задоволенням грають у ігри. До кінця вересня 

діти освоїлися і з новим статусом учня,  і з новим розпорядком дня. 

У дітей добре розвинута мимовільна пам’ять, що фіксує яскраві, емоційно 

насичені відомості, на які вони опираються під час уроків. 

Мислення першокласників є переважно  наочно-образним, тому для здійснення 

розумових операцій порівняння, аналізу, узагальнення, логічного висновку учням 

класний керівник демонструє наочний матеріал. 

Поведінка учнів доволі часто відзначається неорганізованістю, незібраністю, 

недисциплінованістю як під час уроків, так і під час перерв. Але разом з тим 

першокласники  поступово вчаться управляти собою, будувати свою діяльність 

згідно з поставленими цілями та завданнями. 

Велику роль у становленні дитини як школяра  відіграють батьки. Тому проводяться 

батьківські збори, де надаються поради та вказівки щодо допомоги учням з адаптації 

навчання у школі. 

Можна зробити такі висновки: 

 по-перше, всі діти дотримуються правил для учнів, вимог свого учителя, уміють 

готуватися до уроків, знають навчальні речі, які відповідають певним предметам, 

усвідомлюють їх призначення, уміють прибирати робоче місце; 

 по-друге, більшість дітей адаптувалися  до шкільного життя, розпорядку дня, 

классно-урочної системи, а також  до свого класного керівника. 



 по-третє, успішності адаптаційного періоду першокласників сприяло й те, що в 

класі  обладнано все для навчання. 

  Класний керівник  регулярно проводить батьківські збори, надає консультації, 

проводить  співбесіди з метою подолання учнями та їх батьками проблем, що 

з’явилися в період переходу до нового способу життєдіяльності. 

Щоб учні із задоволенням відвідували школу, педагоги налаштовані 

спрямувати навчально-виховний процес на інтереси дитини; на створення 

сприятливого психологічного клімату у школі, за якого панує любов, повага, 

взаєморозуміння, співчуття і терплячість;  створити атмосферу успіху; на 

забезпечення оптимального фізичного, розумового, психічного розвитку дитини; на 

розвиток необхідних психологічних якостей: ініціативності, здатності до 

вмотивованого ризику, адекватної самооцінки, високої працездатності, сили волі, 

самодисципліни, відповідальності, вміння розподіляти свій час, впевненості, 

самоповаги, стійкості у подоланні труднощів. 

Таким чином, адаптаційний період першокласників можна вважати 

задовільним.       
 
 

Звіт 

 про організацію дистанційного навчання 

 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього 

процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання з використанням 

цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним 

проблемам виявилось зовсім не просто. 

Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 

“Про затвердження Положення про дистанційне навчання”, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, дистанційне навчання 

— це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 

пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у 

спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне 

забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього 

процесу, а також те, що вчителі володіють технологіями дистанційного навчання. 

Проводити уроки віддалено, не бачити учнів, не мати можливостей пояснити 

особисто й допомогти в момент виникнення проблеми - ще кілька місяців тому 

вчителі не могли й уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла 

несподівані корективи і змусила всіх терміново опановувати цифрові інструменти й 

нові педагогічні підходи та методики. 

Взаємодія всіх учасників освітнього процесу - один з найважливіших факторів 

успішного функціонування будь-якої шкільної спільноти. В умовах дистанційного 

навчання, коли вчителі й учні не можуть бути поруч, взаємодія між усіма учасниками 

освітнього процесу: адміністрацією школи, вчителями, учнями і батьками - набуває 

особливої важливості. 

Відповідальною особою, координатором дистанційного навчання назначено 

заступника директора НВР (Унгурян М.К.), яка комунікувала щодо питань організації 



дистанційного навчання, цікавилась у вчителів, яка їм потрібна допомога в 

опануванні інструментарію, у разі потреби й можливості - організовувала експрес-

навчання.  

Сьогодні весь світ перебуває в умовах необхідності працювати по-іншому. 

Вчителів підтримували та пояснювали як працювати в інших умовах, не все відразу 

вдавалося, але з часом дистанційне навчання налагодилось опанувати всім вчителям 

нашого закладу. Занадто високі вимоги до «віртуального ідеального» вчителя або 

учня, а також відсутність чіткої нормативно-правової бази в умовах існування 

багатьох інших освітніх проблем щодо впровадження дистанційного навчання не 

сприяють ефективному вирішенню проблеми. 

Вчителям рекомендувалось розпочинати свою роботу з планування графіка, 

визначити базові інструменти та платформу. Обрали просту й доступну для всіх, а 

згодом виробили чіткий алгоритм дій. Педагоги працювали за розкладом, у групах 

повідомляли додатково про дату і час занять. 

Вчителі виконували освітню програму для досягнення учнями передбачених 

результатів навчання, тобто надавали інформацію щодо обсягу та змісту навчального 

матеріалу, завдань на його закріплення, перевіряли й оцінювали їх та надавали 

відгуки на виконані завдання. Вчителі співпрацювали з усіма учасниками освітнього 

процесу. Вони розуміли мету, план виконуваних завдань, інструментарій для праці, 

обсяг та методику оцінювання виконаної роботи. 

Перед початком роботи створювали онлайн-конференцію, обговорювали 

форми співпраці та інші організаційні питання, скоординували роботу всіх у 

зручному форматі. У групах розсилали розклад занять. Домовились з батьками про 

конструктивний зворотний зв’язок, для уникнення непорозумінь - пояснювали 

батькам алгоритм дій. У більшості батьків відсутній досвід дистанційного навчання. 

Ми маємо розуміти, що на батьків не слід покладати всю відповідальність за навчання 

дітей у цей період, але без їхньої допомоги не обійтися. Завдання батьків - створити 

умови, щоб дитина могла навчатися вдома, завдання вчителів - навчати і давати 

зворотний зв’язок. 

Для будь-якого навчання комунікація є невід’ємним складником педагогічного 

процесу. Від рівня комунікації залежить її ефективність, і дистанційне навчання тут 

не виняток. Взаємодія між учнями та вчителями в дистанційному навчанні 

відбувається в межах штучно створеного комунікативного простору. Комунікативний 

простір передбачає сформовану ситуацію взаємодії, в якій є місце, час та взаємне 

бажання для спілкування, спрямовані на досягнення цілей процесу навчання. В 

умовах дистанційного навчання цей процес складніший, породжений необхідністю 

спільної діяльності, сприйняття та розуміння інших у віртуальному просторі. 

Складністю дистанційного навчання є не тільки стимулювання учнів до 

внутрішньої роботи, а й можливість розгортання діалогу, який дозволяє учням 

висловлювати найрізноманітніші пропозиції. Основна мета комунікації полягає в 

залученні та мотивації учасників до навчання. 

Діалог між учителями й учнями є важливим у ході як письмового, так і усного 

онлайн-спілкування. При цьому необхідно, щоб учень чи учениця отримували 

якісний зворотний зв’язок, це додатковий стимул та мотивація.  

У центрі комунікативного простору перебуває навчальний предмет. Але в ході 

проєктування взаємодії необхідно враховувати не лише предметну спрямованість, а 

й мотиваційний аспект навчання. 



Мотивація досягнень реалізується в успішності освітньої діяльності учнів, у 

прагненні до поставлених цілей і виявленні наполегливості. Учні й учениці, 

орієнтовані на успіх, частіше досягають своїх цілей. Так працює і традиційна школа, 

але в умовах дистанційного навчання особливо важливо хвалити учнів, відзначати 

їхні досягнення й успіхи, навіть невеликі. 

Кожен учитель скоригував власні календарно-тематичні плани, оптимізував 

матеріал та очікувані результати, заплановані на період дистанційного навчання. 

Забезпечили досягнення очікуваних результатів навчання, водночас пам’ятали, що 

деякі з них можуть бути недосяжними в нових умовах, деякі-потребували незначної 

корекції, а частина-залишилась незмінними.  

У ході планування навантаження кожного заняття мали на увазі, що самостійне 

опрацювання матеріалу учнями триває довше, аніж виклад цього матеріалу вчителем. 

Скоротили, наскільки це можливо, обсяг матеріалу, оптимізували тематичне 

планування, вилучили несуттєві фрагменти, комбінували матеріал кількох тем в одну. 

Переглянули очікувані результати навчання і встановили дещо нижчий їх рівень, в 

умовах дистанційного навчання їх досягнення є надто складним.  

Щотижня вчителі закладу освіти розробляли плани роботи дистанційного 

навчання  з учнями 1-11х класів. Педагоги  Багринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів кожного 

дня проводили уроки,  згідно розкладу на ІІ семестр 2020/2021 навчального року, з 

допомогою додатку ZOOM.  

Під час уроків використовували  різноманітні презентації, відповідні вправи до 

тем уроків, відеоуроки та фільми, схеми, карти, які висвітлюються на екрані в 

кожного учня. Більшість учнів закладу освіти підключаються до уроків. Є 

випадки,  коли з технічних причин не всі учні  можуть брати участь  у онлайн уроках. 

Оптимальним способом оцінювання в умовах дистанційного навчання є 

оцінювання в режимі онлайн-на дистанційних платформах, на яких існує така 

функція. Під час контролю та оцінювання обов’язково зважали на рівень здоров’я 

учнів та загальний досвід дистанційного навчання, а також на технічні проблеми, які 

виникали під час виконання завдань. Надавали дітям більше спроб і часу на 

виконання контрольних завдань 

В умовах дистанційного навчання, коли значну частину матеріалу учні 

пройшли самостійно, особливої ваги набуває формувальне оцінювання. Важливо 

якомога частіше давати учням зворотний зв’язок: відзначати успіхи, щоб зберігати 

мотивацію, надавати поради про те, що потребує додаткового опрацювання, хвалити 

за помилки, якщо вони виявлені учнями особисто. 

Оцінювання не розглядалось як інструмент покарання або заохочення учнів. 

Основною метою оцінювання було покращення навчання. За допомогою оцінювання 

вчителі визначали труднощі, які виникали в учнів, їхні сильні та слабкі сторони, а 

також загальне розуміння ними навчального матеріалу. Крім того, оцінювання 

допомагало вчителю відкоригувати свої методи викладання, щоб забезпечити 

максимальну ефективність навчання для кожного учня. 

З огляду на автономію закладів освіти в контролі та оцінюванні результатів 

навчання учнів, зважалось на можливості кожного учасника освітнього процесу.  

Рішення обговорювались на онлайн-конференціях методичного об’єднання 

закладу й створювались спільні підходи до оцінювання результатів навчання, а також 

визначались терміни проведення та оцінювання підсумкових контрольних робіт для 

учнів, які не мали технічної змоги пройти онлайн-навчання та оцінювання. 



Під час оцінювання навчальних результатів учнів важливим є зворотний зв’язок 

між учителем та учнем:  

- спільно з’ясовувався зміст зробленого;  

- порівнювались реальні результати з очікуваними;  

- аналізувалось, чому сталося так, а не інакше;  

- робились спільні висновки;  

- обговорювались нові теми для обмірковування;  

- встановлювався зв’язок між тим, що вже відомо, і тим, що потрібно засвоїти 

в майбутньому; 

- складався план подальших дій. 

У здобувачів освіти старались розвинути уміння вчитися, зокрема 

організовувати власну навчальну діяльність, це є надзвичайно корисним і дуже 

важливим для успішного дистанційного навчання. За мету було навчити 

відповідально планувати свій час, збалансувати навантаження між різними видами 

діяльності та відпочинку. Також зверталась увага учнів на те, що людський мозок не 

підтримує режиму багатозадачності, тож наголошувалось, що потрібно 

зосереджуватись на безпосередній діяльності і не намагатись поєднувати її з 

переглядом соціальних мереж чи переписуванням з друзями. 

Труднощі є невід’ємною частиною навчального процесу, тому вчителям 

наголошувалось на розуміння помилок та провалів, які неодмінно трапляються з 

кожним учнем. Адже учні, так само, як і вчителі, не були готові до такого формату 

навчання.  

Педагогічні працівники Багринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів проходять 

самоосвітню діяльність на платформах PROMETHEUS, EdEra , На урок, Всеосвіта, 

Дія, відвідують заняття регіональної онлайн школи з підвищення медіаграмотності та 

цифрової компететності. 

За період карантину дистанційне навчання стало як для учнів, так і для вчителів 

все більш зрозумілим та звичним. Учні кожного класу отримували завдання, 

пояснення, вправи для виконання, а також в свою чергу мають здати результати 

вивчення нового матеріалу, тобто показати як вони зрозуміли, вивчили та закріпили 

нову інформацію. В останньому випадку використовуються всі методи та способи 

дистанційного навчання, а саме: 

 створені групи у Viber”, де учні надсилались виконані завдання у формі 

вкладених файлів, «скріншотів», фото виконання вправ в зошитах, а також 

аудіозаписи усних тем, які учні здають учителеві; 

 актуальною формою здачі виконаного  матеріалу є особисті повідомлення, куди 

учні надсилають твори, есе, вправи, тестові завдання, опрацьовані коспекти, 

виконані проєкти, реферати… 

 

 

За період дистанційного навчання вчителями Багринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

було відправлена кількість завдань: 

№ з/п ПІБ Клас Кількість 

1 Акатріні Михайло 

Михайлович 

11 40 

2 Унгурян Мар’яна 

Костянтинівна 

 35 

3 Андрухович Олена 6 4 



Георгіївна 7-Б 

8 

9. 

3 

4 

5 

4 Топало Юрій 

Георгійович 

5 

6 

7-А 

7-Б 

10 

10 

15 

8 

5 Акатріні Світлана 

Іванівна 

5 

6 

7-А 

7-Б 

8 

9 

10 

11 

17 

18 

16 

16 

13 

12 

15 

19 

6 Топало Марія Георгіївна 2 

3 

4-Б 

5 

6 

7-А 

7-Б 

8 

9 

10 

11 

8 

9 

7 

5 

6 

7 

8 

6 

7 

8 

8 

7 Андрухович Єуженіу 

Іванович 

5 

6 

7-А 

7-Б 

8 

9 

10 

11 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

8 Карпюк Іван Іванович 5 

6 

7-А 

7-Б 

8 

9 

10 

11 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

9 Андрухович Іван 

Георгійович 

10 

11 

0 

0 

10 Малофій Світлана 

Василівна 

5 

7-А 

10 

11 

33 

20 

25 

37 



11 Влад Віоріка Георгіївна 5 

6 

7-Б 

8 

9 

10 

11 

32 

32 

19 

18 

17 

12 

13 

12 Присакар Олеся 

Михайлівна 

1 

2 

3 

4-А 

4-Б 

15 

16 

17 

16 

15 

13 Тофан Марія Георгіївна 3 90 

14 Білоусяк Віоріка 

Іванівна 

5 

7-А 

18 

7 

15 Тудосій Домніка 

Іванівна 

2 

4-А 

25 

0 

16 Жижій Ольга Василівна 4-А 112 

17 Патраш Шетфанія 

Георгіївна 

1 45 

18 Василович Надія 

Іванівна 

6 

7-Б 

8 

9 

10 

18 

17 

16 

19 

20 

19 Білоусяк Надєжда 

Іванівна 

10 

11 

22 

21 

20 Прокопюк Родіка 

Георгіївна 

5 

6 

7-А 

7-Б 

8 

9 

10 

11 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

21 Кузик Тетяна 

Михайлівна 

7-А 

7-Б 

8 

9 

10 

11 

10 

10 

9 

9 

11 

11 

22 Прокопюк Валентин 

Іванович 

8 

9 

10 

11 

0 

0 

0 

0 

23 Токар Павло Павлович 5 

6 

23 

17 



7-А 

7-Б 

8 

9 

10 

11 

22 

18 

17 

16 

18 

17 

24 Лазареску Анжеліка 

Штефанівна 

1-4  2 

Оцінювання також відбувалося дистанційно. Учителі використовували усі 

можливі засоби зв′язку для перевірки знань  та вмінь отриманих під час 

дистанційного навчання : ZOOM  , Viber.  Для тестування педагоги використовують 

сайт Всеосвіта, учні проходять тестування, вчитель може бачити коли учень 

проходить та скільки разів, скріншоти результатів здебільшого відправляють в 

загальну групу Viber. 

Вчителі працювали у різних формах: завдання для самостійного опрацювання;  

робота для учнів на навчальних платформах; конкурси в онлайн-режимі; відео для 

перегляду; реферати; творчі роботи; малюнки; презентації; сайти для опрацювання; 

контрольні роботи, для перевірки набутих знань. 

Не у всіх учнів належна забезпеченість пристроями та підключенням до 

інтернету. Статистика така: 

 

№ 

з/п 

Клас Загал. 

к-сть ЗО 

К-сть ЗО, 

які підкл. до 

уроків. 

К-сть 

пасивних 

ЗО 

Примітка 

1 1 6 4 2 2 - недостатня забезпеченість 

гаджетами 

2 2 11 - 11 - 

3 3 15 10 5 2 - без доступу до інтернету 

3 - недостатня забезпеченість 

гаджетами 

4 4-А 8 6 2 2 - недостатня забезпеченість 

гаджетами 

5 4-Б 9 6 3 1 - без доступу до інтернету 

2 - недостатня забезпеченість 

гаджетами 

6 5 14 10 4 3 - без доступу до інтернету 

1 - недостатня забезпеченість 

гаджетами 

7 6 8 7 1 1 - без доступу до інтернету 

8 7-А 5 1 4 - 

9 7-Б 8 4 4 2 - без доступу до інтернету 

2 - недостатня забезпеченість 

гаджетами 

10 8 9 5 4 4 - недостатня забезпеченість 

гаджетами 

 

11 9 10 7 3 3 - недостатня забезпеченість 



гаджетами 

12 10 11 1 10 1 - недостатня забезпеченість 

гаджетами 

1 - без доступу до інтернету 

13 11 10 4 6 2 - недостатня забезпеченість 

гаджетами 

1 - без доступу до інтернету 
Загал. к-сть 124 65 59 33 

 

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 

основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 

навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують 

доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання 

інформаційно-комунікаційних технологій від тих, хто навчає до тих, хто навчається. 

Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі 

роботи, надання учням можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, 

а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу 

навчатися на відстані. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють 

сучасні інформаційні технології. 

Сьогодення можна назвати ерою інформатики та телекомунікацій. Це ера 

спілкування, трансферу інформації та знань. Навчання і робота, сьогодні ці два слова 

стали синонімами: професійні знання старіють дуже швидко, тому необхідно їхнє 

постійне вдосконалення. Світова телекомунікаційна інфраструктура дає сьогодні 

можливість створення систем масового безперервного самонавчання, загального 

обміну інформацією, незалежно від тимчасових і просторових поясів. Дистанційне 

навчання ввійшло в XXІ століття як найефективніша система підготовки і 

безперервної підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців. 

Згідно  Індивідуальним планам дистанційного навчання  педагогами закладу 

освіти було виконано всі поставлені  задачі. 

 

ВІДВІДУВАННЯ 2020-2021 Н.Р. 

 

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених днів 

З них по 

хворобі 

1 клас 

1. Гавдуш Георгій 5 6,1% 1 1,2% 

2. Гавдуш Микола 9 11,1% 6 7,4% 

3. Дудукіна Ася 22 27,1% 4 4,9% 

4. Мікулеску Іван 12 14,8% 2 2,4% 

5. Топала Самуел 6 7,4% 0 0% 

6. Тофан Олександр 23 28,3% 12 14,8% 

№ ПІБ К-сть З них по 2 клас 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97


 

 

з/п пропущених днів хворобі 

1. Гнатюк Тимотей 2 2,4% 1 1,2% 

2. Кучурян Маргарита 8 9,8% 1 1,2% 

3. Мартинюк Олексій 11 13,5% 6 7,4% 

4. Патраш Микита 9 11,1% 3 3,7% 

5. Сандуляк Ігор 13 16,0% 8 9,8% 

6. Топала Самуела 6 7,4% 0 0% 

7. Топало Анастасія 20 24,6% 0 0% 

8. Тофан Маргарита 4 4,9% 0 0% 

9. Тофан Тимотей 9 11,1% 0 0% 

10. Харюк Роман 8 9,8% 0 0% 

11. Чоботар Матєй 6 7,4% 0 0% 

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених днів 

З них по 

хворобі 

3 клас 

1. Бессмертна Анастасія 2 2,4% 0 0% 

2. Гавдуш Ілля 6 7,4% 0 0% 

3. Гнатюк Естера 1 1,2% 0 0% 

4. Лазареску Данієла 35 43,2% 15 18,5% 

5. Левицький Максим 15 18,5% 0 0% 

6. Мікулеску Анастасія 9 11,1% 0 0% 

7. Мікулеску Андрій 10 12,3% 4 4,9% 

8. Патраш Адріан 11 13,5% 0 0% 

9. Патраш Максим 6 7,4% 0 0% 

10. Рипта Матей 9 11,1% 0 0% 

11. Топало Андрея 6 7,4% 0 0% 

12. Тофан Емануела 6 7,4% 0 0% 

13. Туняк Василь 21 25,9% 0 0% 

14. Чеука Марія-Луїза 0 0% 0 0% 

15. Чоботар Рафаел-Валентин 8 9,8% 0 0% 

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених днів 

З них по 

хворобі 

4-Б клас 

1. Абрамова 

Олександра 

15 18,5% 3 3,7% 

2. Дурдук Віктор 27 33,3% 0 0% 

3. Лазареску Давид 15 18,5% 6 7,4% 

4. Лазарь Михайло 62 76,5% 0 0% 

5. Патраш Ребека 3 3,7% 0 0% 



 

 

 

 

 

 

 

6. Перепелиця Анна 7 8,6% 0 0% 

7. Топало Марта 12 14,8% 3 3,7% 

8. Унгурян Анастасія 11 13,5% 0 0% 

9. Унгурян Даміан 6 7,4% 0 0% 

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених днів 

З них по 

хворобі 

5 клас 

1. Абрамов Михайло 6 7,4% 0 0% 

2. Барбуца Габріела 2 2,4% 0 0% 

3. Бессмертна Ніколета 5 6,1% 0 0% 

4. Богонос Андрій 3 3,7% 0 0% 

5. Ігнатеску Марія 8 9,8% 0 0% 

6. Ісопеску Олексндр 3 3,7% 0 0% 

7. Кондрюк Анастасія 1 1,2% 0 0% 

8. Кучурян Георгій 11 13,5% 0 0% 

9. Кучурян Крістіна 11 13,5% 0 0% 

10. Лазарь Іван 32 39,5% 3 3,7% 

11. Патраш Анастасія 2 2,4% 0 0% 

12. Патраш Даніела 5 6,1% 0 0% 

13. Топало Сергій 21 25,9% 6 7,4% 

14. Тудосій Георгій 10 12,3% 0 0% 

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених днів 

З них по 

хворобі 

6 клас 

1. Гнатюк Еммануїл 1 1,2% 0 0% 

2. Іонуца Крістіна 1 1,2% 0 0% 

3. Ісопеску Олександр 3 3,7% 0 0% 

4. Кучурян Василь 1 1,2% 0 0% 

5. Мікулеску Вероніка 2 2,4% 0 0% 

6. Патраш Патрісія 3 3,7% 0 0% 

7. Прокопюк Ілля 11 13,5% 0 0% 

8. Тофан Микола 1 1,2% 0 0% 



 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених 

днів 

З них по 

хворобі 

7-А клас 

1. Андрухович Станіслав 4 4,9% 0 0% 

2. Гокман Ірина 13 16,0% 0 0% 

3. Лупуляк Вадим 18 22,2% 0 0% 

4. Патраш Надія 5 6,1% 0 0% 

5. Чорний Олексій 8 9,8% 0 0% 

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених днів 

З них по 

хворобі 

7-Б клас 

1. Корня Михайло 0 0% 0 0% 

2. Лазареску Олексій 18 22,2% 10 12,3% 

3. Лазарь Станіслав 46 56,7 0 0% 

4. Патраш Дарина 3 3,7% 0 0% 

5. Патраш Микола 6 7,4% 0 0% 

6. Патраш Яна 4 4,9% 0 0% 

7. Скрипничук Марія 22 27,1% 0 0% 

8. Харюк Анна-Василіса 9 11,1% 0 0% 

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених днів 

З них по 

хворобі 

8 клас 

1. Бежушко Аурел 5 6,1% 0 0% 

2. Іонуца Едуард 16 19,7% 10  

3. Іонуца Юлія 11 13,5% 9  

4. Лазареску Костянтин 1 1,2% 0 0% 

5. Патраш Александра 2 2,4% 0 0% 

6. Патраш Анастасія 5 6,1% 5  

7. Патраш Іван 7 8,6% 0 0% 

8. Топало Мартіна 14 17,2% 0 0% 

9. Лазареску Костянтин 5 6,1% 0 0% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених днів 

З них по 

хворобі 

9 клас 

1. Богонос Наталія 1 1,2% 0 0% 

2. Іонуца Мар’яна 2 2,4% 0 0% 

3. Кучурян Степан 6 7,4% 0 0% 

4. Мікулеску Ерік 4 4,9% 0 0% 

5. Патраш Габрієла 4 4,9% 0 0% 

6. Рипта Данел 2 2,4% 0 0% 

7. Топала Андрій 39 48,1% 26 32,0% 

8. Тофан Анастасія 0 0% 0 0% 

9. Тофан Софія 0 0% 0 0% 

10. Чижевський Михайло 1 1,2% 0 0% 

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених днів 

З них по 

хворобі 

10 клас 

1. Білоусяк Олександр 4 4,9% 0 0% 

2. Іонуца Олена 20 24,6% 0 0% 

3. Ісопеску Аліна 26 32,0% 0 0% 

4. Корня Богдан 9 11,1% 0 0% 

5. Лазарь Микола 54 66,6% 0 0% 

6. Лазареску Максим 5 6,1% 0 0% 

7. Патраш Георгій 17 20,9% 0 0% 

8. Скрипничук Крістіна 12 14,8% 0 0% 

9. Тимочко Мар’ян 61 75,3% 0 0% 

10. Тофан Георгій 6 7,4% 0 0% 

11. Корня Елізабета 5 6,1% 0 0% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 очний день навчання 

Клас К-сть учнів Всього 

пропущених 

По хворобі 

1 6  77  25  

2 11  96  19  

    3 15  145  19  

  4-А 8  90  13  

  4-Б 9  158  12  

5 14  120  9  

    6 8  26  0  

  7-А 5  48  0  

  7-Б 8  108  10  

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених днів 

З них по 

хворобі 

11 клас 

1. Богонос Анастасія 0 0% 0 0% 

2. Кучурян Степан 3 3,7% 0 0% 

3. Корня Домніка 0 0% 0 0% 

4. Іонуца Руслан 12 14,8% 0 0% 

5. Лазареску Юлія 6 7,4% 0 0% 

6. Скрипничук Василь 21 25,9% 0 0% 

7. Скрипничук Георгіна 6 7,4% 0 0% 

8. Топало Марія-Габріела 4 4,9% 0 0% 

9. Унгурян Каріна 9 11,1% 0 0% 

10. Лебедко Денис 18 22,2% 0 0% 

№ 

з/п 

ПІБ К-сть 

пропущених днів 

З них по 

хворобі 

4-А клас 

1. Андрухович Максим 7 8,6% 0 0% 

2. Бурла Микита 3 3,7% 0 0% 

3. Патраш Костянтин 17 20,9% 0 0% 

4. Паун Каріна 11 13,5% 4 4,9% 

5. Паун Крістіна 13 16,0% 6 7,4% 

6. Топала Юліан 1 1,2% 0 0% 

7. Федорян Максим 25 30,8% 3 3,7% 

8. Чоботар Марія 13 16,0% 0 0% 



8 9  70  24  

9 10  59  26  

10 11  290  0  

11 10  136  0  

Аналіз відвідування учнями школи показав, що найвищий показник відвідування 

мають учні 6 та 7-А класів. 

Найнижчий рівень відвідування в 10 та 4-Б класах. 

 

 

 

  
 

 
 


