
Результативність освітнього  процесу 

На початок 2021/2022 навчального року у закладі навчалося 564 учні. 

Укомплектовано 21 клас із середньою наповненістю 27 учнів. 

          Базові навчальні предмети, що становлять інваріантну складову змісту 
середньої освіти, є обов'язковими і вивчалися  на рівні державного стандарту на 
всіх профілях. Профільно вивчалися такі  предмети:  алгебра та геометрія (10-11 

класи). Враховуючи кадрове,  навчально-методичне та матеріально-технічне 
забезпечення, запити учнів 10-11 класів як вибірково-обов’язкові предмети 
здобувачі освіти вивчали інформатику та мистецтво (10-11 класи). З метою 
врахування індивідуальних освітніх потреб та інтересів школярів, 
діагностування прогалин в знаннях учнів, організації роботи зі здібними та 
обдарованими учнями, підготовкою учнів до ЗНО проводяться індивідуальні та 
групові заняття з різних дисциплін. 

           Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники 
навчального закладу самостійно добирали програми, підручники, навчальні 
посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також 
науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби 
навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та 

здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

                Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах індивідуальне навчання організовано для 
3 учнів (2-А 1 учень, 4-В 1 учень, 6-Б 1 учень).    У школі впроваджено 

інклюзивне навчання. У класі з основним контингентом дітей навчається 10 
дітей із особливими освітніми потребами. Для них розроблені індивідуальні 
програми розвитку, з ними працюють 6 асистентів вчителя. 

Атестовано  всі учні  1-11 класів. 

Рівень навчальних досягнень учнів: 

 високий і достатній рівень мають учні: 

 5-9 класів – 188 учнів -  68,6%,  

10 -11 класів – 45 учнів, 81,8% 

Нагороджено Похвальними листами за високі досягнення – 44 учні школи, 

 6 учнів 9 класу отримають свідоцтво з відзнакою, 3 учні 11 класу   нагороджені 
Золотою медаллю за високі досягнення у навчанні, 23 учні пройшли тестування.   

 2 учениці отримали 200 балів із української мови. 



У 2021/2022 навчальному році значна увага  закладу освіти  була спрямована 

на створення умов для формування ключових компетентностей учнів та 

задоволення  їх освітніх запитів,  впровадження ефективних технологій 

навчання і виховання, які б сприяли зростанню якісного показника освітніх 

послуг. В цьому навчальному році організація  Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та конкурсів  була ускладнена пандемією коронавірусу та початком 

війни в Україні.  Учні нашого закладу взяли участь в районному етапі 

предметних олімпіад і показали такі результати: 

       українська мова і література – Пожилих Вікторія, І місце, Саражинська 

Лілія, І місце, Штика Ірина, ІІІ місце, вчитель Мірошник І.О.  Борозняк Дарина, 

І місце, Носуля Лілія, ІІ місце, вчитель Короленко С.С.;     

      біологія - Саражинська Лілія, Остапець Анастасія, І місце, Кладніцька 

Вікторія, Носуля Лілія, ІІ місце, вчитель Буханевич Л.М.,  

      фізика -Загранична Вікторія, Мелішенко Ілля, І місце, вчитель Кузьменко 

О.С., Буртан Ілля, ІІ місце, вчитель Руденко Л.Л.,  

       географія- Пожилих Вікторія, Носуля Лілія, Паначук Дарина,  І місце, 

Борозняк Дарина, ІІІ місце, вчитель Олійник В.В.,  

        англійська мова - Пожилих Вікторія, І місце, вчитель Радько Л.А., Носуля 

Лілія, Паначук Дарина,  І місце, Остапець Анастасія, ІІІ місце, вчитель 

Фещенко С.В.,  

        історія - Загранична Вікторія, ІІ місце, Борозняк Дарина, ІІІ місце, вчитель 

Загранична Г.П.,  Саражинська Лілія, ІІ місце, вчитель Припишнюк І.М. 

 У районному етапі конкурсу з української мови ім. П. Яцика наші учні 

здобули такі результати: 

Висоцька Евеліна, 4-Б клас, І місце, вчитель Тімакова Г.С. 

Рижова Вероніка, 4-А клас, ІІІ місце, вчитель Марценюк А.В. 

Петров Олександр, 5-А клас, ІІІ місце, вчитель Степаненко Т.П. 

Островський Микола, 6-А клас, ІІ місце, вчитель Короленко С.С. 

Мекеда Наталія, 7-Б клас, І місце, вчитель Мірошник І.О. 

Носуля Лілія, 8-А клас, І місце, Короленко С.С. 

Саражинська Лілія, 9-А клас, І місце Мірошник І.О. 



Грипич Вікторія, 10 клас, ІІІ місце, Короленко С.С. 

Калашнікова Яна, 11 клас,  ІІ місце, Мірошник І.О. 

      За результатами ІІІ (обласного ) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

переможцем стала Саражинська Лілія, ІІІ місце з української мови і літератури, 

9 клас, вчитель Мірошник І.О. 

  У рамках Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт - членів МАН України в цьому навчальному році Значківський Денис, 9 

клас, став призером ІІ (обласного) етапу МАН,  секція «Ветеринарія та 

зоотехнія», ІІІ місце, керівник Гордієнко О.С., учитель хімії та біології,  

Саражинська Лілія, 9 клас, стала призером ІІ (обласного) етапу МАН,  секція 

«Селекція та генетика», ІІІ місце та призером обласного етапу конкурсу «Юний 

селекціонер», ІІІ місце, керівник Буханевич Л.М., учитель біології та географії.   

Учениця 11 класу Гоцалюк Анна взяла участь в обласному патріотичному 

онлайн-форумі учнівської молоді Київщини до Дня Гідності та Свободи. 

Методична робота 

       Освітній процес у закладі забезпечує педагогічний колектив у складі 

56 працівників (у тому числі практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-

логопед, педагог- організатор, бібліотекар) із них: Заслужений учитель -1, 

учителів, нагороджених знаком «Відмінник освіти України» - 6 (9.8%),  

учителів-методистів - 14 (22,9 %); 

старших учителів - 21 (34.4%); 

учителів вищої категорії - 42 (75 %); учителів першої категорії - 4 (7,1 %); 

учителів другої категорії - 2 (3,6 %); учителів категорії спеціаліст - 8 (14,3 %). 

               Метою організації методичної роботи в ОЗО «Володарський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №2 ім.В.П.Мельника» було підвищення професійних компетентностей 

педагогічних працівників опорного закладу освіти, приведення їх у 

відповідність із загальнодержавними стандартами; спрямування діяльності 

педагогів на пошук та застосування нових освітніх технологій, зорієнтованих на 

формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти; 



утвердження іміджу опорного  закладу освіти; перспективності та наступності  в 

роботі всіх освітніх ланок через реалізацію  методичної теми закладу 

«Підвищення якості освітнього процесу шляхом формування ключевих 

компетентностей в умовах становлення Нової української школи». 

        Методична робота закладу була практично спрямованою і відзначалася як 

традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, 

групових, колективних форм роботи з учителями; вивченням можливостей  

поєднання очного і дистанційного надання освітніх послуг через онлайн-

платформи Google Meet, Google Classroom, Zoom,  викликаними  умовами праці 

в період карантинних обмежень та введенням воєнного стану  в Україні. 

У школі діяли методичні об'єднання вчителів  гуманітарного циклу (Короленко 

С.С. керівник МО), вчителів суспільно природничого циклу (Буханевич 

Л.М.керівник МО), вчителів фізико-математичного циклу (Дуріцька Н.М. 

керівник МО),  вчителів оздоровчо-трудового циклу (Мокринська Л.Ф. керівник 

МО), вчителів початкових класів (Марценюк А.В  керівник МО), асистентів 

вчителів та вихователів ГПД (Палківська Л.О.  керівник МО). 

В зв’язку із ситуацією в якій проходив цей складний навчальний рік, на початку 

навчального року всі засідання проводилися в очній формі, а в подальшому 

використовувалося спілкування в онлайн форматі, індивідуальні консультації, 

відео звіти роботи вчителів. 

Педагоги закладу  постійно підвищують свій професійний рівень за різними 

напрямками організації освітнього процесу в сучасних умовах карантинних 

обмежень та воєнного стану. В основному підвищення методичної майстерності  

учителів відбувалося дистанційно в онлайн режимі на курсах підвищення 

кваліфікації в Київському обласному інституті підвищення освіти педагогічних 

кадрів. Значна частина вчителів для підвищення фахового рівня  використовує 

інтернет платформи «Всеосвіта», «На Урок», «EdEra» «Prometheus» тощо. Цього 

року  педагоги закладу  пройшли курси підвищення кваліфікації в Черкаському 

ОІПОПП. 

Про підсумки виховної роботи за 

 2021/2022 навчальний рік  



 
Виховна робота школи у 2021-2022 н.р. здійснювалася відповідно Закону 

України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 31.10.2011 №1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів України», листа МОН № 1/9-362 від 
16.07.21 року про деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. 

щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.  
Головна мета виховної роботи – формування громадянина — патріота 

України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 
здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з 
демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод 
людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування 
належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. 

Пріоритетними напрямками виховання були:  

- національно-патріотичне виховання; 
- робота з обдарованими учнями; 
- розвиток творчої особистості; 
- формування навичок здорового способу життя; 
- робота з профілактики дитячого травматизму; 
- робота з попередження правопорушень; 
- робота з запобігання та протидії насиллю; 
- профорієнтаційна робота. 

Реалізація завдань виховної роботи у 2021/2022 навчальному році 
здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з 
батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; 
через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:  
- години спілкування (години класного керівника); 
- технологія колективного творчого виховання; 
- проектна технологія; 
- технологія саморозвитку. 

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при 
директорі, засіданнях педагогічної ради, на засіданнях ради школи (більшість з 
них проходили у форматі «онлайн» у зв’язку з карантинними обмеженнями та 
воєнним станом). 

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувалася за рахунок 
злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних 
керівників.  

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом 
навчального року проводились наради та консультації з питань організації та 

здійснення виховної роботи в класних колективах. З метою досягнення більшої 
ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно зі шкільним 
психологом, проводили тестування, діагностику вихованості учнів. Виховні 
заходи, що проводились класними керівниками протягом 2021/2022 навчального 
року були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли 
розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. 



Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота 
проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології 
виховання учнів. 

Відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів  
загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства  освіти і 
науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243), основним завданням 

напрямку «Ціннісне ставлення до себе» є забезпечення повноцінного розвитку 
учнів, охорони та зміцнення їх здоров'я, утвердження здорового способу життя, 
розвиток учнівського самоврядування. У класних журналах ведеться сторінка 
бесід із учнями з безпеки життєдіяльності. Проводилися індивідуальні бесіди з 
батьками та учнями. 

Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового 
способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження 
насилля у родині систематично розглядалися на засіданнях МО класних 

керівників, на педагогічних радах, на нарадах при директорові, на 
загальношкільних та класних батьківських зборах.  

Найбільш вагомими заходами цього напрямку були: 
- «Олімпійський тиждень» (вересень 2021); 
- місячник з безпеки життєдіяльності (вересень 2021); 
- Нумо, козаче! (жовтень 2021) 
- спортивна естафета «Веселі старти» (грудень 2021); 
- до Дня здоров’я створено відеоролики (квітень 2022); 

- Тиждень безпеки дорожнього руху (травень 2022); 
- профілактичні заходи присвячені проблемі коронавірусу. 

Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 
людей» було формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, 
милосердя, толерантності, культури спілкування), різнобічних духовних потреб 
та інтересів; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги народних 
традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З метою 
пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування 

культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання 
дітей, проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного 
способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань 
здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я. У цьому 
напрямку було проведено:  
- акція «16 днів проти насилля»; (листопад 2021) 
- тиждень толерантності (листопад 2021); 
- тиждень права (грудень 2021); 
- віртуальна виставка великодніх композицій (квітень2022);  

- фото-квест до Дня матері «Розкажи про свою маму» (травень 2022); 
- онлайн-флешмоб до Дня вишиванки (травень 2022); 
- створення відеороликів про свою родину (травень 2022); 

Завдання напрямку «Ціннісне ставлення до природи, до праці» - 
формування почуття єдності з природою, свідомого ставлення та любові до неї, 
виховання господаря. Найбільш цікавими заходами цього напрямку були: 



- виставка квітково-овочевих композицій «Останні акорди осені» (жовтень 
2021); 
- акція «Нагодуй птахів узимку!» (грудень 2021); 
- захід до Міжнародного дня птахів (квітень 2022); 
- до Дня Землі створення відеоролику «Не руйнуй гармонії земної!» (квітень 
2022). 

Формування в учнів різнобічних потреб самореалізації творчого потенціалу 
в різних сферах діяльності й спілкуванні, розвиток дитячих обдарувань через 
систему позаурочних форм роботи та ефективну взаємодію сім’ї та школи є 
основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва». 
Найбільш значущими заходами цього напрямку стали:  
- виставка - конкурс «Новорічна композиція» (листопад 2021); 
- різноманітні конкурси малюнків (протягом навчального року). 

З метою залучення учнів до культурних цінностей українського народу у І 

семестрі було організовано відвідування учнями театрів, музеїв, виставок, а 
також ряд різноманітних екскурсій та культпоходів: 

- районний краєзнавчий музей; 
- ландшафний парк «Острів сакури»; 
-  місцеві музеї АТО, Голодомору; 
- пам’ятний знак у с. Нове життя, пам’ятник жертвам голодомору у с. 

Тарган. 
Реалізацію напрямку «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і 

держави» було спрямовано на залучення учнів до активної соціально-
громадянської діяльності; формування правової культури, почуття 
патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних 
цінностей.  

Протягом 2021/2022 навчального року учні школи  взяли участь у заходах: 
- до 30-її річниці Незалежності України, Дню Державного прапора України; 
- до Дня Захисника України; 
- до Дня свободи і гідності; 

- до 85 роковин пам'яті жертв голодоморів; 
- до Дня Збройних Сил України; 
- до Дня пам’яті та примирення, дня Перемоги над нацизмом (травень 2022); 
- у ІІ семестрі під час воєнного стану діти та батьки долучалися до 
благодійних акцій, малювали малюнки, виготовляли обереги, в’язали сітки 
та передавали захисникам. 
Були проведені батьківські збори, під час яких розглядалися питання 

організації дозвілля дітей, запобігання вживання дітьми алкогольних, 
наркотичних речовин, поширення пияцтва, наркоманії, правопорушень, насилля 

та булінгу; 
-  проводяться психолого-педагогічні консультації для батьків. 

Важливою складовою системи виховної роботи закладу є розвиток 
учнівського самоврядування.  

- виставка дитячих малюнків «Ми за мир у всьому світі»; 
- акція «Допоможи воїну»; 
- зустрічі з воїнами АТО (до Дня захисника України); 



- флешмоб до Дня Європи та багато інших 
Робота органу учнівського самоврядування знаходиться на достатньому 

рівні, але потребує постійного удосконалення та залучення якомога більшої 
частини учнівської молоді.  

Проведені заходи висвітлювалися на сайті школи та в соціальних мережах. 
Учні школи брали участь у різноманітних конкурсах, турнірах, фестивалях: 

Участь в селищних, районних. обласних, Всеукраїнських масових заходах 

Районний етап виставки «Новорічна композиція» 

у номінації «Стилізована ялинка»: 
І місце - робота «Новорічна красуня» Романа Бородія, учня 6-А класу; 
У номінації «Новорічний букет»: 
ІІІ місце - робота «Новорічний настрій» Артема Паламаренка, учня 1-А класу. 
У номінації «Новорічна композиція»: 
ІІ місце - робота «Ріжок достатку» Єви Волівач, учениці 3-А класу; 

ІІІ місце - робота «Рік Новий надходить» Евеліни Висоцької, учениці 4-Б класу. 
У номінації «Новорічний вінок»: 
І місце - робота «Святковий настрій» Антона Бородія, учня 1-Б класу. 
ІІ місце - робота «Свято незабаром» Віктора Перетятька, учня 3-Б класу. 
У номінації «Сюжетна композиція»: 
І місце - робота «Новий Рік на поріг» Дарини Солом'яної, учениці 9 -А класу. 
ІІ місце - робота «Святковий будиночок» Вероніки Салій, учениці 2-А класу. 
ІІ місце - робота «Новорічна ніч у лісі» Олександри Смиковської, учениці 2-А 

класу. 
У номінації «Новорічний подарунок»: 
ІІ місце - робота «Свято наближається» Маргарити Шумак, учениці 9-Б класу. 
Обласний етап 
ІІ місце - Бородій Антон Олександрович, учень 1-Б класу; 
ІІІ місце - Солом'яна Дарина Олександрівна, учениця 9-А класу. 
Районний етап конкурсу малюнків на правову тематику “Право очима дітей” 
ІІ місце-Паламарчук Софія 1-Б клас; 

ІІІ місце — Глодняк Дмитро 3-А клас; 
ІІ місце — Моргун Настя 5-Б клас.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матеріально-технічне забезпечення закладу 

 
На кінець навчального року книжковий фонд бібліотеки ОЗО 

«Володарський ЗЗСО І-ІІІ ст. №2» становить 15386 примірників. Протягом 

року проведено списання підручників, які не використовуються в освітньому 

процесі, підготовлено для списання художню російську літературу . Бойко 

Л.А., завідувач шкільної бібліотеки, відповідно до Інструктивно-методичних 

рекомендацій щодо вибору та замовлення підручників для 5,  9 класів закладів 

загальної середньої освіти разом педагогічними  працівниками закладу,  

провела замовлення підручників. 

Протягом червня- серпня переобладнано шкільний підвал в найпростіше 

укриття. 

Залучено кошти з місцевого бюджету (120 000 грн  та спонсорські 15 000 

грн). Роботи виконували власними силами та частково будівельна організація 

«Орбіта». Проведено роботи в орендованому укритті районного будинку 

культури, облаштовано місця для учнів та працівників закладу. 

 
Використання КОМП’ЮТЕРНОГО обладнання 

 

1. Комп’ютери, що  використовуються в освітньому процесі 27/4 

2. Ноутбуки адміністрації, секретаря та в кабінетах  55 

3. Планшети 10 

 
1. 

 Інші технічні засоби 

Телевізор 
 

11 

2. Принтер 18 

3. 3D принтер 2 

4. Підсилювач акустичної системи 1 

5. Інтерактивні дошки 12 

6. Інтерактивна панель 2 

7. Проектори 17 

8 Роутери 5 

   
 

Завершено  капітальний ремонт харчоблоку та встановлено 

обладнання 
№ 
п/п 

Найменування К-сть, шт. 



1. Плита електрична ПЕ-6Ш «АРМ.ЕКО» 2 

2 Плита електрична 1 

3 Картоплечистка 1 

4 Пароконвектомат 1 

5 Витяжка 2 

6 Казан електричний ЕВР-60L 1 

7 Духовка «Кий-В» 1 

8 Шафа жарочна ШЖЕ-З-GN2/1 1 

9 Посудомийна машина 1 

10 Тістомісна машина 1 

11 

 
Машина протирочно-різальна 1 

12 Овочерізка 1 

13. Електросковорода TFRT-45L 1 

14 Електром’ясорубка 1 

15 Електроводонагрівач 3 

16. Вітрина холодильна 1 

17 Марміт для других страв 1 

18 Марміт для перших страв 1 

19 Холодильник ВЕКО 1 

20 Морозильний ларь ВЕКО 1 

21 Морозильна камера JukaM 500 Z 1 

22 Шафа холодильна  1 

 

 

Фінансово-господарська діяльність ( засоби і матеріали, придбані протягом 

2021/2022 нр 

№ Матеріальні цінності ВАРТІСТЬ 

1 Ноутбуки для педагогічних працівників для 

організації дистанційного навчання 35шт 

601 155.00 

2.  Обладнання для ресурсної кімнати: 

Інтерактивна панель 

Розвиваючі кубик 

Комплект карток 

 

105 324.00 

2268.00 

888.00 



Набір фігур 

Шведська стінка 

Шведська стінка 

Шведська стінка 

Шведська стінка 

Мат зелений 

1492.00 

5214.00 

5604.00 

5454.00 

6450.00 

2958.00 

3. Інтерактивна дошка (2 шт) 52 000.00 

4. Багатофункціональний пристрій (2 шт) 14 000.00 

3. Проектор (2 шт) 44 400.00 

4. Ноутбук (2 шт) 39 800.00 

5 Комплект меблів НУШ 

Комплект меблів НУШ 

41 429.00 

29 366.00 

6 Дидактичні матеріали для НУШ 63 335.00 

7 Дитячі каремати (5 шт) 1 250.00 

8 Миючі засоби та господарчі товари, дезинфікуючі 16 663.20.00 

9. Ремонтні матеріали. Поточні ремонти, підготовка 

до навчального року 

5 000.00 

10. Придбання медикаментів 2 000.00 

 Кошти благодійні   

1. Від вчителів та 

адміністрації закладу 

- Встановлення 

дверей (2) в 

санітарних кімнатах  

- Виконання  ремонту 

коридору до вікна 

роздачі у їдальні 

Придбання бензину 

для коси, жилки 

7000.00 

 

4000 .00 

 

  

2000.00 



 2. ПП «Аграрне» 

Любомський М.С. 

Ремонт коридору до 

вікна роздачі у 

їдальні  

8 000.00 

3. О.М.Малая Подарунки для 

ведучих Новорічних 

свят 

500.00 

4. Носуля Придбання фарби 1000.00 

4 Батьківські кошти  На придбання 

матеріалів для 

поточних ремонтів 

класних кімнат 

12 000.00 

    


