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Сучасна освіта, реалізуючи Концепцію 

НУШ, ставить перед школою завдання, 

щодо створення оптимальних умов для 

особистісного розвитку, формування 

компетентної, соціально зрілої, 

креативної особистості з почуттям 

національної свідомості, з усвідомленою 

громадською позицією, залученої до 

національних і загальнолюдських 

цінностей, вияву творчих здібностей 

учнів та вміння критично мислити. 



“ 

Проблема:  

З 2021 року колектив працює  над 

навчально-методичною проблемою 

"Використання компетентнісно 

зорієнтованих технологій 

розвитку особистості в 

контексті  Нової української 

школи" 



-Вчителів та асистентів інклюзивного, 

індивідуального навчання. 

- вихователів.  

 

вчителів початкових класів; 

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу; 

- вчителів природничо-математичного циклу; 

- вчителів художньо-естетичного, трудового та 

фізкультурного циклу; 

- класних керівників 

Протягом року працювало 7 МО: 



Значну роль у професійному зростанні вчителів 

відіграє атестація, яка сприяє моральному і 

матеріальному заохоченню та особистісному 

розвитку педагогічних кадрів. 

За підсумками атестації педагогічних працівників 

у 2021-2022 н.р. атестовано 8 педагогів: 

присвоєно вищу кваліфікаційну категорію –1 

присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію - 2  

підтверджено кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст» – 1 ; 

присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель» 

– 4; 

Атестація  педагогічних працівників 



 участь у вебінарах, нетворкінгах, методичних 
студіях,   

 Педагогічний колектив школи постійно працює над фаховим 

рівнем майстерності та постійно удосконалюють свої вміння: 

 

самоосвіта та атестація. 

 школа молодого спеціаліста. 
наставництво; 

 курси підвищення кваліфікації в ІППЧО, 
на платформах  EdEra; Prometeus  

індивідуальні, групові, колективні форми 
роботи; 



Станом на травень 2022 року в закладі навчаються    

229  дітей  з них: 5 дитини з інвалідністю; 103 дітей з багатодітних та 

29 із малозабезпечених сімей; 26 дітей з неповних сімей; 27 дітей, 

батьки яких є учасниками  ООС.  

Основними заходами із збереження контингенту учнів 

були: 

організація навчання за індивідуальною формою 

організація інклюзивної освіти. 



Мережа  класів та їх наповнюваність  
(на 2021/2022 н.р.) 

Організація  допрофільної підготовки та 
профільного навчання 

В старшій школі організовано 
профільне навчання з вивчення 
української мови та математики  

Клас Кількість класів Кількість учнів 

1 1 21 

2 1 26 

3 1 25 

4 1 23 

1-4 4 95 

5 1 25 

6 1 11 

7 1 22 

8 1 22 

9 1 18 

5-9 5 98 

10 1 21 

11 1 15 

10-11 2 36 

Всього: 1-11 11 229 



Організація інклюзивної  та індивідуальної форми 

навчання: 

У 2021-2022 н.р. було організовано інклюзивне 

навчання у 5 класі для одного учня з ООП. Роботу 

у цьому класі було організовано за нормативно-

правовими документами, які є чинними у даній 

освітній галузі. 

У школі була створена команда психолого-

педагогічного супроводу, до складу якої входили: 

• вчитель; 

• асистент вчителя; 

• практичний психолог; 

              логопед; 

• вчителі , які викладають в 5 класі; 

• заступник директора. 

Команда супроводу переглядає індивідуальний 

освітній план тричі на рік, для коригування та 

визначення прогресу розвитку дитини, відвідували 

онлайн конференції, круглі столи, тренінги на базі 

ІРЦ, проводилися щоденні корекційно-розвиткові 

заняття для удосконалення вмінь та навичок 

дитини. 

Також організовано з учнем 6 класу 

індивідуальну форму навчання    

(Педагогічний (домашній) патронаж. 



Участь в конкурсах: 

1. Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Мовознавець» - взяли участь 23 учнів. З них 

вибороли диплом І ступеня 6 учнів, диплом ІІ ступеня – 11 учнів, диплом за участь – 6 учнів. 

2. Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Грінвіч»- взяли участь 15 учнів. 

3. Всеукраїнська гра з англійської мови «Пазл» - взяли участь 15 учнів. 

4. Міжнародний природничо-інтерактивний конкурс «Колосок» - взяли участь 18 учнів. З них 

вибороли «Золотий колосок» 8 учнів (2,3 і 5 класи), 

«Срібний колосок» 4 учнів (6 клас), учасників-6 учнів. 

1. Природознавча гра «Геліантус» - 15 учнів. 

2. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»- взяли участь 35 учнів. Зимова сесія для 2-6 

класів. 

3. Зареєструвалось на весняну сесію конкурсу «Кенгуру» 48 учнів для 2-11 класів (березень) 

4. Марафон П.Яцика -9 учнів. Зареєструвались на Всеукраїнську олімпіаду «Олімпус» 38 учнів 

(весняна сесія-березень). 

5.  Зареєструвались на Міжнародну гру «Sunflover - 2022» 16 учнів (заплановано на лютий, але не 

відбулось). 





Всеукраїнський конкурс «Будь гідним» 

(вчитель Рогозняк В.Т.) 

Прізвище, Ім’я  клас місце 

Данилюк Яна 9  ІІІ 

Маренчук Діана 5 І 

Торак Кіра 5 І 

Мацьопа Настя 5 ІІ 

Нікітіна Мирослава 7 ІІІ 

Олексюк Олена 5 ІІІ 

Ямніцька Оксана 10 ІІІ 
Всеукраїнський конкурс «Людина починається 

з добра» (вчитель Рогозняк В.Т.) 

Процюк Галина 7 І 

Нікітіна Мирослава 7 ІІ 

Семенів Олександра 7 ІІ 

Заєць Наталка 7 І 

Ямніцька Оксана 10 І 

Всеукраїнський конкурс «Будь природі 

другом» (вчитель Рогозняк В.Т.) 

Процюк Галина 7 І 

Нікітіна Мирослава 7 ІІ 

Семенів Олександра 7 ІІІ 

Кимович Юліана 7 ІІ 

Ямніцька Оксана 10 ІІ 





Олімпіади – 2021 ІІ етап 

І місце – Потоцький Радіон (10 клас, технології, вчитель Заєць І.М.) 

ІІ місце – Заєць Юрій (9 клас, трудове навчання, вчитель Заєць І.М.) 

ІІІ місце – Колісник Леонід (8 клас, трудове навчання, вчитель Заєць І.М.) 

                   Морцун Андрій (11 клас, технології, вчитель Заєць І.М.) 

                   Касєєв Дмитро (11 клас, інформаційні технології, вчитель       Воронський 

Б.Ю.) 

                   Заєць Яна (9 клас, зарубіжна література, вчитель Майданська В.П.) 

ІІІ етап 

8 місце з 23 учасників - Потоцький Радіон (10 клас, технології, вчитель Заєць І.М.)  

Міжнародному конкурсі ім.П.Яцика: ІІІ місце Колісник Лілія.(Колісник Л.І.), Морцун 

Марія ІІІ місце в ІІ етапі (Горбан А.М.) 



Онлайн олімпіади 

На платформі «На урок» з математики (Вчитель Костиль М.Ю.) 

 

6 клас – 6 учасників  Ліска Дмитро-87.5 б із 100 Скидан Маргарита – 79б із 

100б 

7 клас  – 4 учасники 

На платформі «Всеосвіта» з біологі (Вчитель Бурлака А.Т.) 

 

Бідоча Настя – сертифікат і подяка 

На платформі «Всеосвіта» з української мови та літератури (Вчитель Колісник Л.І.) 

6 клас – 10 учасників  Колісники Леонід та Лілія-І місце Петеляк Таміла –ІІ місце 

7 клас  – 4 учасники 



Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта весна 2022» з 

мистецтва (Рогозняк В.Т.) 

Астаф’єв Микита  7 клас ІІ місце 

Величко Таміла 6 клас ІІ 

Горбан Надія 5 клас ІІ 

Зюб Олександра 5 клас ІІ 

Кимович Юліана 8 клас І 

Колісник Ліліана 8 клас ІІ 

Скидан Маргарита 6 клас І 

Торак Кіра 5 клас І 

Слюсаряк Акіліна 6 клас ІІ 

Сорохан Катерина 8 клас ІІІ 

Костиль Ірина 6 клас ІІ 

Маренчук Діана 5 клас ІІ 



Вперше взяли участь в І етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Міжшкільного учнівського 

наукового товариства «Учнівський олімп» в 

секції "Історичне краєзнавство". Свої 

дослідницькі проєкти презентували Ямніцька 

Оксана (10кл) "З історії освіти Селятина" (І 

місце) та Процюк Галина (7 кл) "Стежками 

Селятина"-(ІІ місце) керівник Рогозняк В.Т.  
 

 

в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - 

дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської малої 

академії наук, членів наукових товариств, об’єднань 

(2021/2022н.р.) Відділення історія Секція «Історичне 

краєзнавство» – Ямніцька Оксана виступила з 

дослідницьким проєктом "З історії освіти Селятина" 

гуртка "Юний краєзнавець"(Керівник Рогозняк В.Т.) 



Група продовженого дня 

У 2021-2022 н.р. у школі працювали 3 групи 

продовженого дня. Для роботи ГПД було надано 

навчальні кабінети початкової школи. Усі учні, які 

відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, 

дотримувалися режиму роботи. 

Вихованці ГПД максимально були залучені до гурткової 

роботи. Здоров’язберігаючі функції школярів сприяли 

прогулянки на свіжому повітрі, спортивні години та 

екскурсії.  



 Спортивно-масова робота 

- Змагання  із чотириборства серед учнів 7-9 кл. В рамках 

Олімпійського тижня 

-  змагання: 

-  з футболу серед шкіл Селятинської громади 

- з волейболу “ Мікс” серед учнів 9-11 кл присвячених до 

Дня фізкультурника 

- з футболу серед учнів 5-7 кл. присвячених тижню 

фізичної культури 

- з волейболу на кубок ім. О. Зайця пам’яті  загиблому 

Герою  - Зайцю Олександру 

- Спартакіада школярів з футболу серед 8-10кл 

 

 

 



Робота бібліотеки.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНІВ 

ПІДРУЧНИКАМИ – 100% 

Проводяться різні заходи: 

Тематичні тижні, виставки, огляди 

літератури, встановлені 

комп’ютери, 

Створена сторінка в соціальній 

мережі Фейбсук 

 Була організована локація 

«Буккросінг»  



В закладі працює психологічна служба: 

практичний психолог та соціальний педагог. 

Також логопед - дефектолог 



Гурткова робота 

В закладі працювали 8 гуртків  

Мистецтво (Рогозняк В.Т.), Юні краєзнавці (Рогозняк 

В.Т.), «Піснелюби» -вокал (Скедан Р.Ю.) «Віночок» 

Народний танець (Скедан Р.Ю.) «Юні волейболісти» 

(Максімов М.М.) «Обрій» -туристичний (Максімов М.М.), 

Джура (Політанський А.В.) Сучасний танець 

(Майданська В.П.) 



Екскурсійні  

поїздки в м. 

Чернівці, 

Камянець – 

Подільськ, 

Коломию; 



https://selyatynska-school.wixsite.com/selyatynskaachool 

 

 

https://www.facebook.com/seletincka 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCr7hD1p-

oE6Fxj8Y_fUgkow 

 

https://selyatynska-school.wixsite.com/selyatynskaachool
https://selyatynska-school.wixsite.com/selyatynskaachool
https://selyatynska-school.wixsite.com/selyatynskaachool
https://www.facebook.com/seletincka
https://www.youtube.com/channel/UCr7hD1p-oE6Fxj8Y_fUgkow
https://www.youtube.com/channel/UCr7hD1p-oE6Fxj8Y_fUgkow
https://www.youtube.com/channel/UCr7hD1p-oE6Fxj8Y_fUgkow


Працюємо в умовах війни і для перемоги 



На базі Галицівського ЗЗСО І-ІІІ ст.  



Основна мета діяльності закладу – це безперервний 
процес підвищення ефективності освітнього процесу з 
одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб 
особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх 
досягнень педагогіки та психології, використання 
інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація 
освітнього процесу, допрофесійна підготовка здобувача 
освіти. 

 
 


