
Аналіз роботи Журжинецької філії  

за І семестр 2018-2019 навчального року 

 

1. Загальна інформація  

В основу організаційної та змістової діяльності Журжинецької філії 

комунального опорного закладу Лисянський навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1-гімназія-дошкільний навчальний 

заклад» Лисянської районної ради Черкаської області  у 2018/2019 

навчальному році покладені основні положення законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції 

«Нової української школи», а також принципів природовідповідності, 

гуманізації, диференціації, індивідуалізації. 

На початок навчального року у філії навчалося 63 учні. Протягом року 

із закладу вибуло 3 учні.  У школі було укомплектовано повних 8 класів із 

середньою наповнюваністю  в класах 7 учнів. Для  4  учнів  6  класу було 

організовано індивідуальне  навчання. 

У 2018/2019 навчальному році успішно склали ДПА учні 4 та 9 класів. 

Випущено зі школи 7 учнів. З них 4 продовжують навчання у навчальних 

закладах І-ІІ рівня акредитації, 2 – у ПТУ, 1 – у 10 класі. 

Дошкільна група укомплектована повністю. Дошкільний підрозділ 

відвідувало 19 вихованців. Усі діти 5-річного віку були охоплені дошкільною 

освітою. Дев’ять вихованців завершили підготовку і продовжать навчання у 1 

класі нашого навчального закладу. 

У закладі навчалося 16 учнів та вихованців, які проживали за межами 

населеного пункту, в якому розташована філія. Усі вони підвозилися за 

програмою «Шкільний автобус». Діти доїжджали із сіл Петрівська Гута, 

Почапинці, Верещаки. 

Процент охоплення навчанням дітей школоповинного віку, які 

проживають в мікрорайоні навчального закладу,  становить 100%. 

 2. Кадрове забезпечення 

  У 2018/2019 навчальному році у закладі працювало 18 педагогічних 

працівників, серед яких з вищою освітою -14; з незакінченою вищою – 2; із 

середньою спеціальною освітою – 2.  

Розстановка педагогів здійснювалася в основному відповідно до 

фахової освіти педпрацівників. 

На кінець навчального року кваліфікаційний склад педагогічного 

колективу наступний: 

вчитель із вищою категорією – 1; 

вчителів із І кваліфікаційною категорією -  6; 

вчителів із ІІ кваліфікаційною категорією -  6; 

спеціалістів – 1; 

молодших спеціалістів – 3; 

мають значок «Відмінник освіти» - 1. 



Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень 

шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальнорайоних семінарах, 

навчання на курсах, а також в рамках атестації. Атестація та курсова 

перепідготовка пройшли згідно графіків. Усі вчителі початкової ланки 

пройшли курсову перепідготовку за програмою НУШ. Атестацію пройшли 4 

педагогічних працівники школи. З них 1 вчитель підтвердив І категорію, 1 

вчителю встановлено вищу категорію; 1 вчителю встановлено ІІ категорію, 1 

вчитель підтвердив раніше присвоєний тарифний розряд. Атестація 

педагогічних кадрів показала їх бажання і готовність самовдосконалюватися, 

підвищувати свій методичний та фаховий рівень. 

Окрім цього учитель географії Чибиряк В.В. брав участь у районному 

та обласному етапах конкурсу «Учитель року» у номінації «Географія» та 

посів І та ІV місця відповідно.  

5 вчителів школи (Берестова Л.В., Івлєва О.В., Мазана Т.В., Бойко 

Т.М., Римаренко Л.В. брали участь у конкурсі на кращу серію цифрових 

ресурсів – «Освіта Лисянщини -2019». Як результат: Івлєва Олена Василівна, 

учитель математики Журжинецької філії ввійщла у склад переможців 

конкурсу та нагороджена дипломом КНЗ ЧОІПОПП Черкаської обласної 

ради за серію цифрових ресурсів із теми «Математика. 5 клас». 

Також, учителі школи були учасниками вебінарів, що проводила 

«Інтерактивна школа творчого вчителя» та «Дистанційна Академія» про що 

свідчать отримані Сертифікати.  

Крім того, вчителі школи є координаторами Всеукраїнських ігор та 

конкурсів. 

Усі педагоги школи володіють комп’ютером. 

У навчальному закладі працює 11 осіб постійного складу 

обслуговуючого персоналу та 4 сезонних працівники. Серед них: завгосп, 

сторож, двірник, робітник з комплексного обслуговування навчальних 

приміщень та інші.  

 3. Навчальна діяльність учнів 

Щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 2018/2019 

навчальному році, то, використовуючи індивідуальні, групові та фронтальні 

форми опитування, здійснено поточне оцінювання знань учнів з предметів 

інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану 

відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової 

та основної школи.  

Навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та 

індивідуальних занять фіксувалися, але не оцінювалися в обов'язковому 

порядку.  

Навчальний план та програми виконані повністю. 

На підставі результатів опанування учнями матеріалу тем впродовж їх 

вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних, 

контрольних письмових робіт та навчальної активності школярів учителями-

предметниками виставлені тематичні оцінки, а на їх основі виставлено 



оцінки за І, ІІ семестри та рік. Врахована динаміка особистих навчальних 

досягнень учнів з предметів впродовж року, важливість тем, тривалість їх 

вивчення, складність змісту, тощо.  

З метою  вивчення знань, умінь і навичок учнів та стану викладання 

предметів, в кінці 2018/2019 навчального року адміністрацією школи було 

проведено аналіз навчальних досягнень учнів 3-9-х класів. 

За результатами перевірки якість знань за 2018/2019 навчальний рік 

становить 51,1% (23 учні). Високий рівень навчальних досягнень мають 6,7% 

(3 учні), достатній рівень знань мають 44,4% учнів (20 учнів), середній рівень 

навчальних досягнень мають 46,7 % (21 учень), початковий рівень становить  

2,2%  (1 учень).  

У початковій школі, зокрема 3-4-х класах, навчалося 13 учнів.  Якість 

навчальних досягнень за підсумками навчального року становить 38,5 % (5 

учнів). Високий рівень навчальних досягнень має 1 учень, що становить 

7,7%, достатній рівень мають 4 учні – 30,8%, середній рівень навчальних 

досягнень мають 7 учнів – 53,8% , початковий рівень має 1 учень – 7,7%. 

В основній школі, в 5-9 класах навчалося 32 учні. Якість навчальних 

досягнень становить 56,3% (16 учнів). На високому рівні за підсумками 

2018/2019 навчального року навчалися 2 учні, що становить 6,3%, на 

достатньому рівні навчаються 16 учнів 50%, середній рівень навчальних 

досягнень мають 14 учнів – 43,7%. Учнів з початковим рівнем навчання за 

результатами навчального року немає. 

Середній бал успішності по школі – 6,95. Найнижчий бал успішності 

мають учні 4 класу – 6, найвищий бал в учнів 9 класу – 7,6. 

Проаналізувавши динаміку успішності учнів окремо по класах за 

результатами І та ІІ семестрів, приємно зазначити, що деякі учні підвищили 

свій рівень навчання. 

У районному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін брали 

участь 13 учнів. За  результатами   Юрченко Сніжана,  учениця 9 класу 

посіла І місце у районній олімпіаді з географії (вчитель Чибиряк В.В.), 

Левченко Ірина, учениця 8 класу  -  І місце  з обслуговуючої праці та ІІІ місце 

з історії (вчителі Підопригора М.В. та Римаренко Л.В. відповідно).  

Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями.  Так, учні 

школи стали учасниками різних конкурсів., а саме: «Соняшник», «Патріот», 

«Колосок осінній», «Sunflower», «Бобер», «Гринвіч», «PUZZLE», «Кенгуру», 

«Геліантус», «Левеня»  (вчителі Бойко Т.М., Римаренко Л.В., Чибиряк В.В., 

Бабенко Т.О., Підопригора М.В., Маловічко В.В., Івлєва О.В., Щербина Н.С, 

Щербина О.М.) 

           Протягом семестру, згідно графіка, проводились предметні тижні та 

декади.  

Бібліотекар філії Пасіченко Н.В., проводячи заходи у рамках 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, створила  буктрейлери 

«Сторінками життя В.О.Сухомлинського»  та «Сторінками творів 

В.О.Сухомлинського» за що відзначена  подякою відділу освіти. 

 



4. Виховна, правовиховна та позакласна роботи.   

Усі заплановані заходи з виховної роботи 2018/2019 навчального року  

виконано. Вони проводилися із урахуванням основних напрямів  виховної 

роботи. У 2018-2019 навчальному році продовжувалась робота над 

реалізацією завдань виховної системи школи Добра, Істини, Краси, головна 

мета якої : Виховання духовно багатої особистості, яка керується поняттями 

Добра, Істини, Краси. Так, учні школи до Дня інваліда провели благодійні 

ярмарки по збору коштів, та на вилучені кошти придбали набори для 

творчості для дітей з реабілітаційного центру. До Дня Української 

писемності та мови проведено загальношкільний флешмоб «Вишиванка » . 

Особливо систематизованою була робота по вивченню національних обрядів 

та історії національних свят. Проводились різноманітні народознавчі заходи: 

свято «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» ( для учнів 1-4 класів і д/с), 

«Андріївські вечорниці» ( 5-7 кл.), «Українські вечорниці» ( для учнів 8-9 

класів),свято Миколая «Святий Миколай у гості завітав», пройшов конкурс 

щедрівок серед учнів початкових класів. Учнівський колектив «Джерельце» 

брав участь в районному фестивалі «Щедрівочка - щедрувала» Ефективною 

формою роботи, що є традицією, стало проведення Тижня правових знань у 

школі. У рамках Тижня правових знань проводиться бесіди «Твої права і 

обов’язки», «Конвенція ООН і діти», виховні години та години спілкування 

«Злочин і кара», «Вчинки і відповідальність», «Коли мої права порушують», 

конкурси малюнків на правову тематику, вікторини. У школі організовано 4 

волонтерські загони , куди входять учні 5-9 класів. Учні допомагають людям 

похилого віку, ветеранам. До дня людей похилого віку учні школи привітали 

жителів села, волонтерські загони надали посильну допомогу по 

господарству. Патріотичний напрямок виховної роботи знайшов 

відображення у проведені заходів, присвячених Дню партизанської слави, 

Дню пам’яті жертв голодомору 1933 року, Дню визволення України та 

Лисянщини від німецько-фашистських загарбників, Дню Збройних Сил 

України, річниці Революції Гідності та свободи, Дня Соборності, Дню 

пам’яті героїв Крут, річниці загибелі Небесної сотні, Шевченківських свят , 

Дню Перемоги . Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою 

реалізацію в участі школи в конкурсах малюнків, у проведенні таких 

загальношкільних свят, як свято Першого дзвоника, Новий рік, До Дня 

Святого Валентина, святковий концерт до 8 Березня, змагання до Дня 

українського козацтва, до Дня Перемоги, свято Останнього дзвоника. 

Екологічне виховання здійснювалось шляхом проведення трудових 

екологічних десантів «Затишок» з покращання та благоустрою прилеглої до 

школи території. Учні школи брали участь у: шкільних акціях «Годівничка», 

«Збережемо ялинку» . Кожного року учні нашої школи беруть участь у 

фестивалі загонів ДЮП, У загальному підсумку дружина юних пожежників 

«ЖАР» посіла ІІІ місце. У районному етапі Всеукраїнської гри «Сокіл» 

(«Джура») команда школи «Кречет» зайняла ІІ місце. 

 



      5. Соціальний захист 

 Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у 

школі, проводиться згідно з діючим законодавством. 

У Журжинецькій філії навчалися 1 дитина, яка перебуває під опікою, 2 

дітей-інвалідів, 2 дітей, батьки яких є учасниками АТО, 4 дітей, які мають 

статус внутрішньо переміщених, 13 дітей із малозабезпечених сімей. 

 

6. Матеріально-технічна база 

У минулому навчальному році проведено капітальний ремонт 

спортивного залу, проведено заміну вікон в актовій залі, кабінеті 

інформатики для учнів початкових класів, внутрішніх туалетах.  

Протягом року за кошти спонсорів та за кошти, віділені різними 

гілками влади, закуплено спортивне обладнання, вогнегасники, дидактичні 

матеріали для НУШ, мультимедійну та п’ятиповерхневу дошку, одномісні 

парти, телевізор та ноутбук.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


