
Аналіз роботи Селятинського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. О.Зайця за 

2021/2022 н.р. 

У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив закладу 

працював над темою: «Використання компетентнісно зорієнтованих технологій 

розвитку особистості в контексті Нової української школи». 

У 2021/2022 навчальному році освітній процес у закладі 

організовувався відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», інших актів законодавства та на основі Типових 

освітніх програм затверджених наказоми МОН від 08.10.2019 №1272 1-2 

клас,від 08.10.2019 №1273 3-4 клас, від 20.04.2018 №405- 5-9 класи, від 

20.04.2018 №408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами 

внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464 10-11 класи. Заклад освіти 

працював з неухильним дотриманням Протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного 

лікаря України 23 квітня 2021 року № 4, вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 року № 1236 (із змінами) «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та Рекомендацій щодо 

організації роботи закладів загальної середньої освіти (лист МОН від 

05.08.2020 № 1/9-420). 

Рівень освіти забезпечувався завдяки використанню освітніх програм 

згідно з навчальним і робочим планом школи на 2021/2022 навчальний рік, 

наявності колективу висококваліфікованих педагогічних кадрів.  

Пріоритетним напрямком діяльності вчителя був розвиток творчих 

здібностей кожного учня, формування його світогляду, здатність свідомо 

робити суспільний вибір. 

 Організація  дистанційного навчання під час карантину: 

Участь у заняттях регіональної онлай-школи для вчителів, Підбір і 

розсилка відеоуроків та завдань, розміщення власних матеріалів на освітніх 

сайтах «На Урок», «Всеосвіта», Дистанційні консультації для педагогів, батьків 

та учнів в телефонному та онлайн  режимі. Розміщення матеріалів на веб сайті 

закладу для учнів та батьків. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 

,Facebook.  

Уроки під час дистанційного навчання проводились на платформі 

ZOOM, MEET. 

У складі опорного закладу функціонує окремий структурний 

підрозділ (філія) без статусу юридичної особи:  



Галицівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (далі - 

Філія), яка знаходиться за адресою: 59131, Чернівецька область, Вижницький 

район, с. Галицівка, вул. Лугова 19. 

Педагогічний колектив школи постійно працює над фаховим рівнем 

майстерності та постійно удосконалюють свої вміння: індивідуальні, групові, 

колективні форми роботи; курси підвищення кваліфікації в ІППЧО, на 

платформах «Освіта» EdEra; Prometeus; участь у вебінарах, нетворкінгах, 

методичних студіях; самоосвіта та атестація. 

Протягом року в закладі працювало 7 методичних груп: 

- вчителів початкових класів; 

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу; 

- вчителів природничо-математичного циклу; 

- вчителів художньо-естетичного, трудового та фізкультурного циклу; 

- класних керівників; 

- мо вчителів та асистентів інклюзивного, індивідуального навчання. 

- вихователів закладу. 

Школа молодого вчителя, Школа вихователів ГПД, Школа керівників 

методичних груп, творчі та динамічні групи педагогів. 

За підсумками атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. 

атестовано  

8 педагогів: 

присвоєно вищу кваліфікаційну категорію –1; 

присвоєно І кваліфікаційну категорію - 2; 

підтверджено вищу кваліфікаційну категорію -2; 

підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» – 1 ; 

присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель» – 4; 

 Результати освітніх досягнень учнів; 

Рівень освіти забезпечувався завдяки використанню освітніх програм 

згідно з навчальним і робочим планом школи на 2021-2022 навчальний рік, 

наявності колективу висококваліфікованих педагогічних кадрів.  



Пріоритетним напрямком діяльності вчителя був розвиток творчих 

здібностей кожного учня, формування його світогляду, здатність свідомо 

робити суспільний вибір. 

1-4  класи - запроваджено описове формувальне оцінювання. 

На нагородження Похвальними листами  

 «За особливі успіхи у навчанні» нагороджені  24 учнів: 

- 3 учні 2 класу 

- 5 учні 3 класу 

- 4 учні 4 класу 

- 4 учні 5 класу 

- 3 учні 6 класу 

- 2 учні 7 класу 

- 2 учні 9 класу 

- 1 учень 10 класу  

Результати: 

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. 

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

учнів. 

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

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. 

Природознавча гра «Геліантус» - 15 учнів. 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»- взяли участь 35 учнів. 

Зимова сесія для 2-6 класів. 

Зареєструвалось на весняну сесію конкурсу «Кенгуру» - 48 учнів. 

конкурс для 2-11 класів (березень). 

Марафон П.Яцика - 9 учнів. Зареєструвались на Всеукраїнську 

олімпіаду «Олімпус» - 38 учнів (весняна сесія-березень). 

 Зареєструвались на Міжнародну гру «Sunflover - 2022» - 16 учнів 

(заплановано на лютий, але не відбулось). 

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. 

Всеукраїнський конкурс «Людина починається з добра» учасників -  14          

І місце - 3 учні 

ІІ місце - 4 учні 



 

Всеукраїнський конкурс «Будь природі другом» 

учасників - 7  І місце -3 учні 

ІІ місце - 2 учні 

ІІІ місце -3 учні 

 

Всеукраїнський конкурс «Будь гідним» 

учасників -13       І місце -2 учні 

ІІ місце - 1 учень 

ІІІ місце -4 учні 

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.) 

 

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.) 

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 

 

 Охоплення  навчанням дітей шкільного віку, продовження 

навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки;  

 

Станом на 06.09.2019 р. - 219 учнів. Вибуло -1 учень. Прибуло- 3  

учнів. 

Станом на 27.05.2020 р. - 220 учнів. 

Станом на 06.01.2021 - 229 учнів. Вибуло -  4 учнів, прибуло - 4  учнів 

Станом на 27.05.2021 - 225 учнів 

Станом на 06.09.2021 – 242 учні 

Станом на 30.05.2022 - 248- учнів. Прибуло  -  8 учнів. Вибуло - 2  

учнів. 

 

 

№ На

вчальний 

рік 

Загальна 

кількість учнів 9 кл 

Продов

жили навчання 

в закладі 

Продовжили 

навчання в інш.зош 

технікумах.училищах 

 2018/19 18 15 3 

 2019/20 22 21 1 

 2020/21 18 16 2 

 2021/22 21   

 

 

 Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи 

щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітньому 

процесі. 

 

Варіативність – ознака педагогічної технології. Варіативність освіти – 

це процес, що спрямований на розширення можливостей компетентного вибору 

особистістю життєвого шляху у саморозвитку, процес примноження 

культурного та життєздатного різноманіття освіти, варіант особистісно 

орієнтованого навчання, який базується на принципах індивідуалізації й 

диференціації. Намагаючись створити освітнє середовище, метою якого є 



формування і розвиток повноцінної, різносторонньої, гармонійно розвиненої 

особистості, в закладі проводиться навчання за різними типовими освітніми 

програмами і забезпечено профільне навчання відповідно до освітньої 

програми ІІІ ступеня.  

За рахунок варіативності складової частини навчального плану 

забезпечується: 

  підсилення предметів інваріантної складової (українська мова, 

англійська мова, математика);  

  проведення факультативів у 11кл.  «Технології», у 5-7 «Екологія», 

«Етика», «Українознавство».  

Педагогічна технологія – це сукупність знань про способи діяльності 

щодо реалізації нової освітньої парадигми. Застосування сучасних інноваційно-

педагогічних технологій дозволяє створити ефективну систему навчання дітей. 

В закладі запроваджено шляхи підвищення рівня теоретичних 

практичних знань із впровадження інноваційних технологій 

В старшій школі організовано профільне навчання з вивчення 

української мови та математики  

 Основними заходами із збереження контингенту учнів були: 

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: 

• класний керівник; 

• асистент вчителя; 

• практичний психолог; логопед; соціальний працівник, медичний 

працівник; 

• 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, 

домашній патронаж.    

 Організація  різних форм позаурочної навчально-виховної 

роботи; 

На виконання Закону України «Про позашкільну освіту», Основних 

орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 31.10.2011 р. №1243, з метою розвитку творчих здібностей учнів, 

розширення і поглиблення знань з предметів, спеціальної фізичної підготовки, 

профорієнтації, сприяння естетичному розвитку дітей,  та відповідно до річного 

плану роботи 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.) 

Гурткова робота здійснюється на основі Типових програм 

Міністерством освіти і науки України» (лист Міністерства освіти і науки 

України №1/11-7081 від 14.07.2017) та авторських програм. На основі програм 

розроблені плани роботи на І, ІІ семестри.  

Журнали планування та обліку роботи гуртків знаходяться у 

спеціально відведеному місці і ведуться належним чином. Систематично 

здійснюється контроль за веденням журналів, про що свідчать записи 

зауважень. Заняття мають чітку структуру, методично грамотно побудовані. 

 Керівники гуртків розвивають самостійну творчу активність дітей, 

формують навички творчої діяльності, застосовують такі методи і форми 

навчання на заняттях, які допомагають виробити стійкий інтерес до певного 

виду діяльності, зацікавленості. 

Мають постійний склад та користуються популярністю гурток 

вокального співу та хореографії (керівники Скедан Р.Ю., Майданська В.Ю.), 

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

«Мистецтво» (керівник Рогозняк В.Т.), «Опришки» (керівник Політанський 

А.О.)  

Аналіз якісних показників роботи гуртків визначається 

результативністю участі вихованців у різноманітних конкурсах, фестивалях, 

змаганнях.  

Результативними в роботі є гуртки художньо-естетичного циклу 

(керівник Рогозняк В.Т.), «Юний волейболіст», «Обрій» (турисько-

краєзнавчий) (керівник Максімов М.М.), «Піснелюби» (Скедан Р.Ю.) та інші. 

Вихованці гуртків є учасниками різних  конкурсів, фестивалів, але в зв'язку з 

карантинними обмеженнями участь дуже знизилась. 

Варто відзначити роботу «Юні волейболісти» (Максімов М.М.), 

вихованці якого є учасниками та переможцями спортивних турнірів. «Обрій» -

туристичний (Максімов М.М.), здійснені екскурсійні подорожі 

Також, слід звернути увагу на практичність занять гуртка «Юні 

туристи», «Опришки» (керівник Політанський А.О..) 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. 

Проводяться різні заходи: Тематичні тижні, виставки, огляди 

літератури, встановлені комп’ютери, 

Створена сторінка в соціальній мережі Фейбсук 

 Була організована локація «Буккросінг» 

Туристично-краєзнавча робота: Організовані екскурсійні  поїздки в м. 

Чернівці, Камянець – Подільськ, Коломию; 

Тематичні тижні, загальношкільні заходи, челенджі, акції та інші 

виховні заходи проводились згідно плану роботи. Більше інформації можете 

побачити на сайті закладу, сторінках в соцмережах, ютубі 

 Вжиті  керівником заходи щодо зміцнення та модернізації 

матеріально-технічної бази навчального закладу;  

Матеріально-технічна база  закладу 

Приміщення закладу складається з одного корпусу. В школі 

функціонують навчальні кабінети: 1 кабінет математики, 1 кабінет біології та 

географії,   

1 кабінет української мови та літератури, 1 кабінет української мови та 

іноземної мови;  

1 кабінет зарубіжної літератури, 1 кабінет інформатики, 1 кабінет 

фізики, 1 кабінет хімії, 1 кабінет біології,  

1 кабінет «Захисту України»,  

1 кабінет історії та образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, 4 

класних кімнати початкової школи,  

2 майстерні, спортивний зал, їдальня,  

Актова зала 

Кабінети  психологічної служби і медичної сестри 

Повністю оновлені  і модернізовані  кабінети,класи, актовий зал, 

внутрішні вбиральні.  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНІВ ПІДРУЧНИКАМИ – 100% 

 Вжиті  заходи щодо забезпечення навчального закладу 

кваліфікованими педагогічними кадрами(разом з філією Галицівський 

ЗЗСО І-ІІст) 

68 вчителя, з них: 

Вихователів- 10 

В декреті-8 

Спеціалісти – 27 

І категорія - 6 

ІІ категорія - 8 

Вища-27 

Звання «Старший вчитель» - 15 

Звання «Методист» - 5 

Асистенти -6 

Соціальний педагог-2 



Практичний психолог – 1 

Логопед -1 

 

 

Соціальниий    захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та 

педагогічних працівників: 

Учні пільгових категорій  

 

Станом на травень 2022 року в Селятинському ОЗЗСО -: 5 дітей з 

інвалідністю; 103 дітей з багатодітних та 29 із малозабезпечених сімей; 26 дітей 

з неповних сімей; 27 дітей, батьки яких є учасниками ООС. 

 Робота соціального педагога. Протягом 2021-2022 навчального 

року, робота соціального педагога здійснювалася за такими напрямками: 

діагностика, профілактика, консультування, просвіта, зв’язки з громадськістю. 

З метою профілактики негативних проявів поведінки серед учнів були 

проведені такі заняття : 

 1. 18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею 

людьми. Соціальний педагог Кравченко Іванна Юріївна провела заняття 

"Торгівля людьми - проблема сьогодення" з учнями 9 класу,  ознайомила  учнів  

з проблемою торгівлі людьми, основними  способами втягнення  в торгівлю та  

як уникнути цієї проблеми. 

2. Стоп булінг 10 клас,  

3. Шкільний булінг 8 клас 

4. 20 квітня 2022р. соціальним педагогом  Кравченко І.Ю. в 6 класі  

Селятинського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. О. Зайця було проведено  годину соціального 

педагога "Милосердя й доброта - людства два крила", метою якою була 

розкрити зв’язок понять «доброти» і  

«милосердя»,виховувати повагу, добре ставлення до оточуючих; 

розвивати вміння доводити свою думку, аналізувати свої вчинки та вчинки 

інших;   учити дітей сприймати ситуації, аналізувати їх і знаходити шляхи 

виходу. 

5. 13 квітня 2022р. соціальним педагогом Кравченко І. Ю   в 11-х 

класах Селятинського ОЗЗСО  І-ІІІ ст. ім. О. Зайця  було  проведено   годину  

спілкування ” Обираєш  професію – обираєш  долю”. Учні  ознайомилися із  

класифікацією  професій, як  правильно  підходити  до  їх  вибору. Розглянули  

найпрестижніші  професії в  нашого регіоні. Також було обговорено результати  

анкетування щодо встановлення мотивів професійного самовизначення 

старшокласників. 

6. В Рамках Всеукраїнського тижня права соціальним педагогом 

Кравченко І.Ю  разом класоводом Юрнюк Р.Я. проведено в 2 класі годину 

спілкування на тему: "Права дитини". Діти з цікавістю розповідали свої права 

та обов'язки.  Підсумком роботи стало створення буклету "Права та обов'язки 

дитини". 

7. Щороку 1 грудня, згідно з рішенням ВООЗ та Генеральної Асамблеї 

ООН, у всьому світі відзначають День протидії ВІЛ.Цей день започаткували ще 

у 1988 році. Хоча з того часу вже минуло понад 30 років, проблема боротьби з 

поширенням ВІЛ інфекції /СНІДу залишається для багатьох країн світу досить 



актуальною.🧐Традиційним символом цього дня є Червона стрічка, яку вигадав 

художник Франк Мур. У 1991 році цей символ використали вперше. Тепер 

кожен, хто надягає Червону стрічку 1 грудня, висловлює свою надію на 

майбутнє без СНІДу. Сьогодні в нашому закладі соціальний педагог Кравченко 

І.Ю. провела флешмоб "комфорт приходить після боротьби. Разом подолаємо 

СНІД 

8. Сьогодні міжнародний день відмови від куріння. Соціальний педагог 

Кравченко І.Ю. організувала разом із старшокласниками флешмоб "Я не палю, 

тому що..." 

9. 16 листопада в світі відзначають Міжнародний день толерантності. 

Соціальним педагогом Кравченко І.Ю. з метою формування в учнів поняття 

«толерантність» та толерантного ставлення до оточуючих, до суспільства було 

проведено годину спілкування у 6 класі «Толерантність врятує світ» та 

створено Дерево толерантності. У 7 класі проведено  заняття з елементами 

тренінгу «Вчимося толерантності» та сформовано  Квітку толерантності. 

10. 13 листопада відзначається Всесвітній день доброти. Напередодні 

цієї дати соціальний педагог Кравченко Іванна Юріївна провела  тематичну 

онлайн зустріч з учнями 9 класу «Заповіді доброти Матері Терези», та годину 

спілкування з учнями 8 класу «Добро починається з тебе». 

11. Засідання методичного об'єднання класних керівників.   

  Причини виникнення булінгу та його наслідки. Роль вчителя у 

профілактиці шкільного булінгу. Соціальний педагог Кравченко І.Ю. 

12. 20.10.2021року соціальний педагог  Кравченко І.Ю. та практичний 

психолог Григоряк Г.В. взяли участь в майданчику методичних комунікацій 

щодо використання професійного інструментарію в роботі фахівців 

психологічної служби: «Діагностичні методики». Модератор Гончарюк І.Д., в.о. 

психолога КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників». 

13. 13.10.2021   соціальний педагог Кравченко І.Ю. взяли участь в 

психологічній майстерні «Індикатори психологічного та сексуального 

насильства над дітьми: алгоритм виявлення та надання першої психологічної 

допомоги». 

14. Сьогодні,06.10.2021 року в Селятинському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. 

О.Зайця згідно річного плану закладу відбулось засідання- консиліум 

"Адаптація першого класу". 

15. 15 квітня  2022 р. соціальним педагогом Кравченко І. Ю.   у  9-му 

класі  було проведено заняття з профорієнтації на тему :  «Знайди свій шлях». 

Метою заняття було привернення уваги підлітків до питання вибору професії. 

Учні намагалися відповісти на питання «Як поєднати мрію та реальність?», 

визначитись із  критеріями та мотивами вибору професії, які обумовлюють 

вибір людини професійної діяльності та помилками, які допускаються при 

обранні майбутньої професії. Ознайомились учні і з навичками 

міжособистісного спілкування, які є затребуваними багатьма професіями та 

новими професіями, що утворюються на стику вже відомих професій.     

Також було обговорено результати анкетування   «Моя майбутня 

професія», метою якого було  привернути увагу учнів до питання важливості 

вибору професії , вчити бачити свої реальні перспективи і можливості , 

розвивати вміння планувати і досягати професійних цілей, розширити уявлення 



про різні професії , формувати позитивне ставлення до праці, спонукати дітей 

до пошуку інформації про професію, до усвідомленого професійного вибору. 

16. Година спілкування День єднання 10 клас 

17. Зустріч з лейтенантом ювенальної поліції Поляк І.А. 1-11 класи 

«Особливості відповідальності неповнолітніх  під час воєнного стану». 

18.  Челендж до Дня захисту дітей «Світлішає на світі коли радіють 

діти» 

19. Діагностика: 

- Картка обстеження дитини 1 клас 

- Соціометрія 5 клас  

- Анкета для виявлення емоційного лідера 5 клас 

- анкета для виявлення інструментального лідера 5 клас 

- Самооцінка 5 клас 

- Соціометрія 10 клас 

- анкета ваша самооцінка 10 клас  

- анкета вчитель очима учнів 

- анкета вчитель очима батьків 

- анкета Самооцінювання  

Забезпечення   організації харчування та медичного 

обслуговування учнів і педагогічних працівників; 

 Організовано харчування за бюджетні кошти для здобувачів освіти 

1 – 4 класів (пільгових категорій), та  учні 5-11 класів, батьки яких, є 

учасниками АТО, ООС(27 уч.) за батьківські кошти харчуються учні 1 – 11 

класів; 

  В закладі працює медична сестра, яка організовує медичні огляди 

дітей провідними фахівцями та надає долікарську допомогу; 

  Сестра медична проводить із здобувачами освіти профілактичні 

бесіди, слідкує за дотриманням санітарно-гігієнічних умов перебування дітей в 

закладі. 

 

 Дотримання  вимог безпечного освітнього процесу, техніки 

безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;  

Стан  дитячого травматизму; 

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму 

упродовж 2021/2022 навчального року здійснювалась на виконання Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про 

затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 

31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін 

до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під 

час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 

«Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі 



змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, 

установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України» (зі змінами), відповідних наказів відділу освіти Селятинської 

ТГ. 

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо збереження 

життя та здоров‘я дітей по навчальному закладу було видано накази з питань 

запобігання усім видам дитячого травматизму. 

У 2021/2022 навчальному році питання збереження життя і здоров’я 

учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на 

засіданнях педагогічної ради, засіданнях шкільних методичних об’єднань 

класних керівників, батьківських зборах тощо. 

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих 

питань, яка  включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають 

на уроках «Основи здоров'я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального 

року проводились Дні безпеки, Тижні ОБЖ, «Безпечного інтернету», онлайн-

челенджі, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів 

дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. На кожному поверсі 

розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан 

роботи з охорони праці,  безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час 

навчально–виховного процесу  у 2021/2022 навчальному році знаходився під 

щоденним контролем адміністрації навчального закладу. 

У класних журналах 5-11-х класів були відведені окремі сторінки для 

бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з 

профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила 

безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з 

вибуховонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні 

заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму. 

Вчителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що 

зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового 

навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; 

інструктажі з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на 

осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники. 

Упродовж 2021/2022 навчального року з учнями не сталося жодного 

нещасного випадку. 

Заходи щодо підвищення рівня обізнаності, профілактики негативних 

явищ, формуванню навичок здорового способу життя – 5 (18%). 

Теми: 

«Жити це здорово!; 

«Безпечна поведінка в транспорті»; 

«Здоров’я – криниця і сила краси» та ін. 

Челендж  

«Ми здорове покоління!» 

Робота вчителя-логопеда. 

У вересні 2021 року було проведено комплексне логопедичне вивчення  

всіх сторін мови дітей-логопатів. Діти були поділені на підгрупи за  діагнозом 

та рівнем мовленнєвого розвитку.  



На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з  

якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення,  

психічних процесів, дрібної моторики м'язів пальців рук та загальної  моторики.  

Єдиний перспективний план корекційної роботи складався на весь  

період навчання. 

Проблема над якою працюю: “ Попередження та усунення порушень 

писемного мовлення в учнів молодших школярів”.  

З дітьми, зарахованими до логопедичних груп, проводилася робота 

відповідно до діагнозу та складності порушення: на розвиток артикуляційного 

апарату, фонематичного сприйняття, слухової уваги, розвиток мовленнєвого 

дихання, координації рухів органів артикуляції, пальців, зап’ястя; розвиток 

психічних процесів; усунення вад звуковимови, автоматизація поставлених 

звуків у складах, словах, реченнях, звуковому мовленні; робота над звуковим 

аналізом слів та елементів грамоти; збагачення словникового запасу, 

формування граматичної будови мовлення. 

Заняття з дітьми проводилися в ігровій форміз використанням наочного 

матеріалу: коректурні таблиці, лексика яких відповідає темі та насичена 

певними звуками, асоціативне лото, мнемо таблиці, графосмужки, конструктор 

фраз: «Будуємо прості речення»; альбоми з розвитку мовлення, звукові пазли, 

ігри с прищіпками, масажні м’ячики Су-Джок, круги Луллія, різноманітний 

матеріал для розвитку мовленнєвого дихання,різноманітні розвивальні 

дидактичні ігри: «Логопедичні олівці», «Звукові доріжки», «Логопедичні 

равлики» На протязі навчального року проводилися індивідуальні та 

фронтальні  уроки з уточнення правильної артикуляції звуків, з розвитку 

фонематичних  процесів, з підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового 

складу слова, з  розвитку лексико - граматичної та синтаксичної сторони 

мовлення. Були  проведені уроки на теми: «Дикі тварини», «Продукти  

харчування»,"  " Птахи " з використанням комп'ютерної  гри, " Мовні перлинки 

". Уроки мали чітку комунікативну направленість. Елементи мовної системи, 

які засвоювали діти на уроках, включалися  безпосередньо в спілкування. 

Важливо було навчити дітей застосовувати  мовні вміння в нових ситуаціях, 

творчо використовувати отримані навички  в різних видах діяльності.  

Для проведення корекційної роботи логопедичний кабінет в достатній  

мірі устаткований навчально-дидактичним матеріалом, індивідуальними  

допоміжними засобами (дзеркала, зонди РАУ).  

Для закріплення знань та навичок, отриманих на логопедичних уроках,  

важливу роль відіграє тісний зв'язок і взаєморозуміння між логопедом та  

вчителями. З цією “метою велися зошити взаємозв'язку між логопедом та  

вчителями, в якому записувалися завдання для закріплення вивченого  

матеріалу.  

На кожну дитину було заведено зошит для домашніх завдань, в якому  

записувалися вправи та завдання. Це дало змогу співпрацювати з 

батьками  дітей-логопатів та здійснювати контроль за виконанням домашнього  

завдання.  

Протягом навчального року проводилися зустрічі з батьками,  

індивідуальне консультування, надавалися рекомендації та поради: “Значення 

артикуляційної гімнастики”, “Розвиток фонематичного слуху, як профілактика 



порушень письма та читання”. Постійно ведуться консультації для вчителів: « 

Що таке затримка  мовленнєвого розвитку: міфи та факти », « Як покращити 

мовленнєві  навички дітей?», «Як допомогти дитині 

розмовляти?»,"Нетрадиційні  форми корекції мовленнєвих порушень". 

Діяльність практичного психолога організована і здійснюється 

згідно професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти», 

затвердженогонаказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 24.11.2020р. №2425, Конституції України, Закону 

України «Про загальну середню освіту», «Положення про психологічну службу 

у системі освіти України», Листа МОН від 24.07.2019р. №1/9-477 «Про типову 

документацію працівників психологічної служби у системі освіти України».  

     В своїй роботі керуюся наступними нормативно-правовими та 

законодавчими актами: Лист МОН від 18.07.2019р. №1/9-462 «Про пріоритетні 

напрями роботи психологічної службі у системі освіти на 2021-2022н.р.», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016р. №111 «Про 

затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на 

період до 2022 року», Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 

2019р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та 

застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», Лист  МОНУ від 

07.12.2017р. №2229 «Про виконання законодавчих вимог у  зв’язку із  

прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству»;Лист МОН України від 09.06.2015р. №1/9-284 «Навички кризового 

консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу в дітей»; Лист 

ІППОЧО від 27.02.2018р. №2/4-203 «Про невідкладні заходи щодо 

профілактики суїцидальних тенденцій серед підлітків та молоді в закладах 

освіти області»), Лист МОН від  02.03.2017р. №1/9-119 «Щодо проведення в 

навчальних закладах кампанії з питань пропаганди психічного здоров’я», 

«Етичний кодекс практичного психолога», Конвенція ООН «Про права 

дитини», Загальна декларація прав людини. 

     В 2021/2022н.р. працювала над вирішенням науково-методичної 

проблеми «Підвищення ефективності співпраці практичного психолога та 

педагогічного колективу для своєчасного виявлення труднощів, проблем та 

умов індивідуального розвитку особистості школярів», здійснюючи свою 

роботу за наступними трудовими функціями: здійснення психологічної 

профілактики; здійснення психологічної просвіти щодо психологічного 

благополуччя та психічного здоров’я; здійснення психологічної діагностики; 

надання психологічної допомоги за запитом та/або відповідно до виявленої 

потреби в такій допомозі; здійснення власного професійного розвитку та 

самоосвіта; співпраця з педагогічними  працівниками щодо організації 

ефективної освітньої діяльності та співучасть у створенні, підтримці та 

розвитку психологічно безпечного освітнього середовища в закладі освіти; 

здійснення організаційно-методичної діяльності під час виконання трудових 

функцій.  

     Основної метою психологічної служби у 2021/2022 навчальному 

році було підвищення якості і забезпечення доступності психологічних послуг 

для всіх учасників освітнього процесу,спрямування на побудову повноцінного 

освітнього простору, де збалансовані тенденції до самореалізації, саморозвитку, 



самозбереження, формування цілісної картини світу, життєвої компетентності, 

базису особистісної культури. Діяльність спрямована на збереження і 

зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, створення 

умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників освітнього 

процесу. 

     Систематична робота психолога протягом року сприяла 

забезпеченню своєчасного вивчення психологічного та інтелектуального 

розвитку дітей, мотивів поведінки і навчальної діяльності з урахуванням 

вікових, інтелектуальних особливостей; створенню умов для саморозвитку та 

самовиховання; виконанню поставлених завдань щодо формування безпечного 

освітнього середовища у закладі;профілактики і попередження виникнення 

негативних явищ у всіх учасників освітнього процесу; формування дитячої 

особистості, її здібностей, інтересів, потреб;пропаганди здорового способу 

життя;пропаганди психологічних знань серед учнів, батьків, педагогів, 

формування психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу; 

попередження булінгу, мобінгу та насилля в сім’ї та школі;профілактики 

виникнення стресів та ПТСР в учнівському та педагогічному 

колективі;забезпечення прав дитини у шкільному середовищі та родині, 

створення у дитячому середовищі системи гуманних людських взаємин, які 

забезпечують гідне місце кожній особистості, повагу до її думок, проблем, 

турбот; адаптації учнів 1,5 та 10 класів; підготовки учнів до ДПА та ЗНО; 

збереження психічного здоров’я та профілактика професійного вигорання 

педагогів;корекційної роботи за програмами МОН України та ІППОЧО; 

просвітницької роботи з учнями, батьками та педагогами;консультування 

учасників освітнього процесу. 

     В своїй роботі використовувала такі форми й методи роботи як 

анкетування, опитування, тестування, спостереження, бесіда, година 

спілкування і година психолога, тренінгові заняття, заняття з елементами 

тренінгу,  диспути, перегляди й обговорення відеороликів, презентації, 

психолого – педагогічні семінари, практикуми, участь у роботі засідань 

педагогічної ради школи та ШМО, психологічні вправи, техніки, прийоми. 

     З метою визначення індивідуальних особливостей учнів та 

покращення індивідуального підходу до кожного учня було проведено ряд 

психологічних та соціально-психологічних досліджень (індивідуальних та 

групових) з актуальних проблем, які виникають у освітньому процесі з метою 

з’ясування індивідуального розвитку учнів, їх особистісних ресурсів, рівня 

розвитку пізнавальних, особистісних та емоційних особливостей і 

властивостей, їх здібностей та інтересів, соціометричного статусу учнів. 

Узагальнені результати досліджень були доведені до уваги учасників 

освітнього процесу під час консультацій, консиліумів, виступів перед 

педагогічним колективом на педрадах. За результатами досліджень 

організовувалася і проводилася просвітницька та корекційно –  розвиткова 

робота з учнями. Також було єдійснено дослідження методом анкетування 

учнів, батьків, педагогів «Самоцінювання освітньої та управлінської 

діяльності». 

     З метою надання необхідної психологічної допомоги та 

психологічного супроводу дітей, з учнями школи проводилася корекційно-



розвиткова та формувальна робота за корекційними та тренінговими 

програмами, рекомендованими Міністерством освіти та науки України. 

     Консультаційна робота проводилась у формі індивідуальних та 

групових консультацій для учнів, батьків та педагогів. Основна тематика 

індивідуальних звернень, в основному, стосувалася:взаємовідносин у родині і 

класі;особливостей вікового розвитку;підвищення самооцінки та 

впевненості;ознайомлення з результатами діагностики;подолання тривожності, 

страхів та невпевненості; конфліктів у класних колективах та шляхів їх 

вирішення;профілактики виникнення негативних явищ і девіантної поведінки 

учнів;підвищення мотивації учнів до навчання;адаптації учнів до нових умов 

навчання та виховання;підвищення соціометричного статусу учня у класному 

колективі; стосунків з протилежною статтю;непорозумінь з 

учителем;професійного самовизначення;регуляції емоційних станів тощо. 

     Групові консультації та просвітницькі заходи з учнями були 

проведені за такими темами: «Вчимося спілкуватися гарно та приємно»; 

«Поведінка у конфліктній ситуації»; «Як усі. Мобінг і буллінг у дитячому 

середовищі»; «Сторінками Конвенції ООН про права та свободи дитини»; 

«Безпечна поведінка  у мережі Інтернет»; «Я і Інтернет»;«Закон і я»; «Права і 

відповідальність за власні вчинки»; «Підліток. Закон. Відповідальність. 

Моральні, духовні цінності та життєві пріоритети у сучасному суспільстві»; 

«Діти. Злочин. Кара»; «Життя – одне, тому воно й прекрасне»; «Життєві 

цінності і успіх»; «Життя – найважливіша цінність у житті»; 

«Психофізіологічний розвиток підлітка. Статеве дозрівання»; «СНІД та ІПСШ. 

Вчимося себе захищати; «Моє життя і здоров’я. Саморуйнівна поведінка. 

Життєві та психічні ресурси»; «Моральні та духовні цінності людини. Формула 

здорового способу життя»; «Я і моє професійне майбутнє», «Хочу, можу, 

треба», «Професії і ринок праці».» Емоційний їнтелект в житті людини» 

     Реалізація профілактичного напрямку роботи з учнями 

здійснювалася шляхом проведення годин спілкування, тренінгових занять та 

занять з елементами тренінгу, бесід, профілактичних практикумів і мала на меті 

попередження та профілактику виникнення негативних явищ у класних 

колективах: попередження виникнення явищ булінгу, насильства та жорстокого 

ставлення в освітньому середовищі, ознайомлення учнів з нормативно-

правовими документами; розвиток власної креативності;профілактику 

правопорушень та злочинності серед учнів та підлітків; розвиток творчих 

здібностей;розвиток навичок подолання проявів агресії та жорстокого 

поводження з оточуючими; засвоєння засобів керування емоціями та 

збереження власного психічного здоров’я.  

     Робота з педагогічним колективом проводилася, в основному, за 

профілактичним і просвітницьким напрямками і включала у себе: індивідуальні 

консультації класних керівників за результатами досліджень з метою 

подальшого планування роботи з колективом учнів, з окремими учнями та їх 

батьками; проведення психолого-педагогічних консиліумів «Адаптація учнів 1 

класу до навчання в закладі», «Адаптація учнів 5 класу  в середній ланці 

закладу», «Адаптація учнів 10 класу в старшій ланці закладу». 

     На засіданнях ШМО педагогів відвідувала відкриті уроки та заходи 

з наступним обговоренням та рекомендаціями, підготувала та провела 



психолого-педагогічні практикуми, семінари: психолого-педагогічний семінар 

для вчителів-предметників 5 класу семінар-практикум «Форми і методи 

корекційно-розвивальної роботи з дітьми ООП та їх адаптації в соціумі», 

експрес-опитування «Діти з ООП та інклюзивне навчання в школі», методична 

площадка «Я хочу запитати в колеги», «Технологія розвитку критичного 

мислення і сучасний освітній процес», «Чому вчителю важливо емоційно 

відновлюватися. Використання арттерапевтичних технік», виступ та 

рекомендації на засіданні ШМО кл. керівників «Адаптація учнів 5 класу в 

середній  ланці школи»… Інформаційні матеріали для педагогів «Що таке 

компетентнісний підхід у навчанні- відповідає державна служба освіти», «8 

цікавих технік, як оцінювати учнів і , що треба врахувати»…., рекомендації «Як 

пережити сильні почуття, страх, людський біль, агресію, безсилля..», 

психологічні рекомендації під час онлайн-занять та спілкування з дітьми», «Як 

впоратися з агресією та гнівом під час воєнного стану», «Як захистити 

ментальне здоровя» 

     Під час навчального року, з метою спостереження за учнями, їх 

активністю та творчим потенціалом, відвідувала відкриті уроки та заходи під 

час проведення предметних тижнів. В 2021/2022 н.р. були проведені тижні: 

- тиждень психічного та морального здоров’я; 

- тиждень протидії булінгу; 

- 16 днів проти насилля; 

- Хвилини психолога з протидії торгівлі  людьми; 

- години психолога «Скажемо наркотикам «Ні!»»; 

- тиждень толерантності; 

- заходи до Дня боротьби проти СНІДу; 

- тиждень до дня відповідальності 

     Проводились: 

1. Заняття по інформаційній освітній протиалкогольній програмі 

«Сімейна розмова».  Методичний комплекс. Київ, вид-во «Діалог» (7 клас). 

2. Заняття по програмі «Дорослішай на здоровя» (11 кл.) 

     Корекційна робота по програмі МОН України (ПРООН(ЮНСЙДС)), 

сприяння просвітницькій роботі „рівний – рівному” серед молоді України щодо 

здорового способу життя.  

     Модуль «Спілкуємось та діємо ( 6,9 клас) 

      Заняття з дітьми, що перебувають на внутрішкільному обліку,  з 

метою попередження девіантної поведінки за програмою  

     Заняття за авторською програмою соціально-психологічного 

тренінгу «Попередження лихослів’я в середовищі учнівської молоді» (8 клас); 

     Психологічний супровід адаптації учнів 1-го, 5-х та учнів 6-го, 10-го 

класів до життя та навчання у школі та підготовка до ЗНО  і профілактиці явищ 

дезадаптації у дітей, та дітей з сімей СЖО 

     Заняття з учнями 1-го класу за результатами діагностики визначення 

рівня розвитку пізнавальних процесів та індивідуальних особливостей учнів з 

метою забезпечення особистісного підходу під час навчально-виховного 

процесу шкільного життя та психоемоційної адаптації першокласників до нової 

української школи; 

     Тренінг «Сміливо ідемо в НУШ»; 



     Заняття з елементами тренінгу, години спілкування та години 

психолога по адаптації учнів 5 класу в середній ланці школи. 

     Проведення просвітницько-профілактичних та корекційно- 

розвиткових занять в 2-4-х, 10 кл.: 

година спілкування «Розвиваємо навички міжособистісного 

спілкування»,  

«Вчимося розпізнавати емоції»  

«Вплив позитивних та негативних емоцій на наше життя»;  

заняття з елементами тренінгу «Складові здорового способу життя»,  

розбір життєвих ситуацій та притч, вміння вирішувати конфлікти… 

     Психологічний супровід  учнів 10-го класу у період адаптації  до 

нової ситуації навчання (години психолога). 

     Робота з учнями випускних класів по оволодінню практичними 

навичками та методами зняття напруженого емоційного стану, розвитку 

психологічної готовності в екзаменаційний період та під час підготовки до ЗНО 

заняття з метою психологічної підготовки при здачі ЗНО «Як уникнути стресу» 

(11 клас). 

     Брала участь в роботі засідань педагогічної ради, Ради профілактики 

правопорушень, атестаційної. Надавала допомогу педагогам у вирішенні 

питань навчально- виховного процесу, класним керівникам у роботі з батьками, 

учнями;проводилися години спілкування з профілактики поведінки, здорового 

способу життя з учнями класу. 

     У 2021/2022 н.р. здійснювався психологічний супровід 

інклюзивного класу: години спілкування про дружбу, доброту, толерантність, 

перегляд та обговорення відеороликів про дітей з ООП. Корекційно-

розвивальна робота з учнем ООП, участь в роботі шкільної команди психолого-

педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Оформлено 

куток для роботи з дітьми з ООП.  

     Впродовж 2021/2022н.р. робота з батьками проводилася у 

консультаційному та просвітницькому напрямках і була спрямована на 

пропаганду психологічних знань, формування усвідомленої психологічної 

компетентності батьків, ознайомлення з особливостями вікових періодів 

розвитку дитини, протікання адаптаційного періоду, налагодження батьківсько 

- дитячих стосунків, профілактика насилля в сім’ї. Для батьків на сторінці 

психолога були підготовлені інформаційні повідомлення та рекомендації по 

вихованню дітей з метою психологічної підтримки та просвіти батьків. Також в 

звязку з воєнним станом в країні рекомендації «Як підтримати дітей в цей 

непростий час». «Подолання травматичного стресу під час війни», «Емоційне 

вигорання батьків», памятка для батьків «17-й день війни… стадія шоку. Перша 

психологічна допомога під час війни»… 

     За період дистанційної форми навчання  організовувалися і 

проводилися індивідуальні, групові консультації для учнів та батьків щодо 

зниження рівня тривоги, страхів, паніки; підвищення рівня стресостійкості та 

розвитку навичок емоційної саморегуляції; запобігання соціальним ризиками 

серед дітей та підлітків, які перебувають вдома без нагляду дорослих; 

просвітницькі і профілактичні заходи: «Вплив зайнятості на зниження рівня 

тривоги й поліпшення емоційного стану», «Вплив засобів масової інформації на 



психіку дітей», «Перебування в соцмережах під час карантину: фейки та 

перевірка фактів»,  «Як важливо навчитися опановувати себе та керувати 

своїми емоціями»», «Які поради давати батькам і дітям під час карантину?», 

«Яким чином цікаво організувати спільне дозвілля?», «Як розмовляти з дітьми 

про коронавірус?», надавалися рекомендації дітям і батькам: «Рекомендації для 

учасників освітнього процесу щодо заходів безпеки проти коронавірусу», 

«Поради щодо зберігання спокою». Також під час дистанційної форми 

навчання проводила інформаційні, психогімнастичні, релаксаційні хвилини 

психолога. «Як впоратись з тривогою», Як боротись з надмірним 

хвилюванням». «Життя під час війни, як впоратись з негативними емоціями», 

«Спілкування найбільша розкіш та підтримка у важкі хвилини»....Вправи на 

саморегуляцію та зняття тривожності і стресів, техніки дихання… Також 

проводила проводила іннфориаційну та консультативну роботу з дітьми 

переселенцями. 

     Протягом навчального року пройшла курси практичних психологів 

при ІППОЧО, навчання за програмою діти і війна: техніки зцілення, надання 

психологічної допомоги дітям і дорослим ВПО…Була учасником 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ефективні 

технології психологічного та соціально-педагогічного супроводу в Новій 

українській школі у період війни». 

     Здійснення організаційно-методичної діяльності під час виконання 

трудових функцій психолога охоплювало різні види діяльності: річне і поточне 

планування; складання звітів про виконану роботу;  організаційно-методичну 

підготовку психологічного супроводу учнів; обробку результатів 

психодіагностики; підготовку до проведення групових занять, тренінгів, 

виступів на педрадах, семінарах, нарадах, батьківських зборах, роботу з 

літературою, самоосвітню роботу; підвищення фахового рівня; участь у роботі 

районних семінарів – практикумів, тематичних консультацій, засіданнях 

методичних об’єднань, онлайн-зустрічах на контент-платформах цифрових 

додатків Google. 

     Протягом 2021/2022 н.р. співпрацювала з спеціалістами ювенальної 

превенції у справах дітей та неповнолітніх Путильського РВУ МВС; відділом 

активної підтримки та працевлаштування незайнятого населення Путильського 

районного центру зайнятості, центром соціального захисту Селятинської ТГ  

 Залучення  педагогічної та батьківської громадськості 

навчального закладу до управління його діяльністю; 

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості 

на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними 

учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та 

учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час 

особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при 

вирішенні таких питань: 

- оптимальне формування мережі навчальних закладів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази; 

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного 

процесу; 

- формування здорового способу життя; 



- реалізація освітніх програм тощо. 

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу 

вчителів, батьків, учнів. 

На батьківських зборах розглядалися  питання: 

- попередження дитячого травматизму; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я; 

- організація правової та правоосвітньої роботи; 

- вплив сім’ї на середовище дитини; 

- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО; 

Співпраці з батьками в навчальному закладі приділяється велика увага, 

вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично 

спілкуються з батьками учнів, організують спільні онлайн заходи, свята. 

Працює батьківська рада, проводяться онлайн-батьківські збори, батьківські 

лекторії.  

  

Дисциплінарна  практика та аналіз звернень громадян з питань 

діяльності навчального закладу; 

Звернень громадян з питань діяльності навчального закладу не було  

Реагування  керівника на зауваження та пропозиції, викладені 

батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, 

представниками інших органів громадського самоврядування. 

Зауваженнь, викладених батьківським комітетом, радою та 

піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського 

самоврядування не було. 

На пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, 

представниками інших органів громадського самоврядування реагую завжди і, 

по можливості, втілюю. 

 

 

 

 

Директор                                                             Олександр ШТЕФУРА 

 


