
 

   

 Навчальний рік розпочався  роботою 12 класів, із них: 1-4-х  - 4 класи, 

5-9-х – шість класів, 10-11–х - 2 класи. Мова навчання та виховання – 

українська. Станом на 05.09.2015 року кількість учнів становила 262. 

Середня наповнюваність класів складала 21,83  особа (у 2013-2014 н.р. - 

20,69 осіб, у 2014-2015 н.р. – 21,31 особа, у 2015-2016 н.р.- 20,15), на кінець 

року –21,75 учнів. Протягом року вибуло 8 школярів, прибуло 7 учнів.  На 

даний час кількість школярів, які навчаються у 1-4 класах – 103, 5-9 класах – 

123, у 10-11 класах – 35, всього 261 учнів. 

Освітній процес спрямовувався на інтелектуальний, соціальний і 

фізичний розвиток кожного учня як особистості, здатної самостійно мислити 

і творчо діяти, застосовувати набуті знання і вміння в різних ситуаціях. 

У 2016-2017 н.р. у закладі поглиблено вивчалася біологія (9 клас), 

історія (8 клас, учитель Устюгова М.В.), навчання учнів 10 класу 

здійснювалося за технологічним, 11 класу - за   географічним та 

технологічним профілями (учителі Ворожбит С.О.,  Цурган В.В.).    

Для поглиблення знань учнів використовувалися години варіативної 

складової. Читалися курси за вибором: «Каліграфія», “ Комп’ютерна азбука ”, 

логіка, «Зелений пакет», “Рівний-рівному”, “Школа проти СНІДу”, етика. 

Додаткові години додавалися на вивчення біології у 9 класі, історії України 

та всесвітньої історії у 8 класі, історії України у 10 класі, математики у 10-11 

класах, української мови у 10-11 класах, англійської мови у 6 - 11 класах. 

Проводилися індивідуальні заняття з математики у 2-4, 6-7 класах,  

української мови у 2-4, 5-х класах,  фізики у 10-11 класах. 

         Протягом року було організоване індивідуальне навчання для 2 учнів 

(на початок року):  Сокола Назара – 5-А клас і Швачки Олександра – 9 клас.  

Із 10.04.2017 року - учня 7 класу Шинлова Михайла, які за рік атестовані з 

усіх предметів. Програма індивідуального навчання виконана, два учні 

переведені до наступних класів, Швачку Олександра випущено зі школи.  

     На засіданнях педагогічної ради, крім традиційних питань, розглянуті 

такі: застосування оптимальних прийомів організації діяльності учнів на 

уроках української мови і літератури з метою підвищення грамотності 

школярів, стан викладання інформатики в школі (протокол №1 від 05.01.2017 

р.),  критерії оцінювання учнів початкової ланки та учнів 5-х класів у І 

семестрі 2016-2017 н.р.; методичні рекомендації з питань викладання базових 

дисциплін у навчальних закладах у 2016-2017 н.р., стан запровадження 

Державного стандарту початкової загальної освіти, концепція Нової 

української школи (протокол №2 від 20.02.2017 р.), формування в учнів 

здорового способу життя на уроках основ здоров’я та позакласній роботі 



(протокол №3 від 27.03.2017 р.), підсумки організації НВП у 2016-2017 н.р 

(протокол №7 від 19.06.2017 р.) 

     В тематику нарад при директору включені питання: охоплення учнів 

навчанням, атестація педкадрів (протокол №6 від 28.11.2016 р.), стан 

виконання навчальних планів і програм за І семестр (протокол №7 від 

26.12.2016 р.), результати контролю діяльності вчителів з навчальної та 

виховної роботи на ІІ семестр та організація систематичного повторення, 

ведення класних журналів (протокол №1 від 12.01.2017 р.), стан відвідування 

учнями школи, викладання факультативів та курсів за вибором (протокол №2 

від 20.02.2017 р.), ремонт приміщень та депозитарій підручників (протокол 

№3 від 27.03.2017 р.), відвідування учнями школи, підготовка до участі у грі 

«Джура», проведення дня здоров’я (протокол №4 від 25.04.2017 р.), 

підготовка дот роботи в оздоровчому пришкільному таборі (протокол №5 від 

22.05.2017.)  

      Одним із основних принципів роботи закладу було виявлення в процесі 

навчання обдарованих учнів та максимальне сприяння розвитку їхніх 

творчих здібностей. Із цією метою поповнений інформаційно-аналітичний 

банк «Школа олімпійського резерву». Робота педагогічних працівників була 

спрямована на виконання комплексної шкільної програми «Обдарованість». 

Організовано пройшли шкільні предметні олімпіади. У 17 районних 

предметних олімпіадах взяли участь 19 учнів нашого закладу, 14 з них 

зайняли  20 призових  місць (8+8+4): 

  І місце – математика (11 кл.), географія (11 кл.), російська мова та зарубіжна 

література (10 кл.), правознавство (10, 11 кл.), інформаційні технології (9, 10, 

11 кл.); 

  ІІ місце – правознавство  (9 кл.), трудове навчання (8 кл.), інформаційні 

технології (8 кл.), фізика (7 кл.) історія (8, 11 кл.), російська мова та 

зарубіжна література (11 кл.), математика (9 кл.); 

   ІІІ місце – історія (10 кл.), англійська мова (11 кл.), українська мова і 

література (11 кл.), трудове навчання (10 кл.): 

      Не представлено школярів для участі в олімпіадах з німецької мови, 

інформатики, екології, астрономії, біології, хімії. 

      Переможців олімпіад підготували Устюгова М.В. (4), Комар В.А. (4), 

Доброштан Н.М., Гапетченко О.М (2), Новицька Л.Б. (2), Цурган В.В. (2), 

Ворожбит С.О. (1), Павлушенко В.А. (1), Зубань С.В. (1), Волкова Н.І. (1), 

Цурган Н.Д (1). Учителі школи Зубань С.В., Ворожбит С.О., Комар В.А., 

Новицька Л.Б., Устюгова М.В., Доброштан Н.М., Цурган В.В. були членами 

журі районних олімпіад;  крім того, Зубань С.В., Ворожбит С.О., Комар В.А., 

Новицька Л.Б., Устюгова М.В. проводили консультаційні заняття по 

підготовці учнів району до обласного етапу.  

      Шестеро учнів стали учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад: з математики – 11 кл. – Каверіна Катерина,   з історії –11 кл. - 

Сенченко Валентина (Диплом ІІІ ступеня), з географії - 11 кл. - Сенченко 

Валентина (Диплом ІІ ступеня),   з правознавства – 10 кл. – Лазоренко Ірина, 

11 клас – Сенченко Валентина, з інформаційних технологій – 9 кл. – 



Євтушенко Анна, 10 клас – Лутаєнко Дмитро, 11 клас – Доброштан Олексій, 

з російської мови та зарубіжної літератури – 10 клас – Лазоренко Ірина – 

учителі Новицька Л.Б., Устюгова М.В.,   Ворожбит С.О., Комар В.А., 

Доброштан Н.М.,  Гапетченко О.М. 

У шкільному турі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

П.Яцика взяли участь 47 учнів 3-11класів. У районному етапі - 9 учнів. З них 

5 зайняли призові місця (3 – І м., 2 -  ІІ м.). Їх готували Овчинник А.М., 

Совершенна Т.І., Волкова Н.І. 

 

№ 

з/п 

ПІП учня Дата 

народження 

К
л
ас

  

    
М

іс
ц

е 
  ПІП учителя 

1 Процан Артем 

Вікторович 

09.01.2007 4 І Совершенна 

Тетяна Іванівна 

2 Доброштан Іван 

Сергійович 

11.09.2006 5-Б І Волкова Наталя 

Іванівна 

3 Волкова Вікторія 

Валентинівна 

27.06.2005 6 ІІ Овчинник Алла 

Миколаївна 

4 Лазоренко Ірина 

Ігорівна  

03.05.2001 10 ІІ Овчинник Алла 

Миколаївна 

5 Каверіна Катерина 

Олександрівна  

11.08.2000 11 І Волкова Наталя 

Іванівна 

              

Проведено шкільний тур VІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської молоді ім. Тараса Шевченка. В ньому взяли участь 20 

учнів 5-11класів. Учасниками районного етапу були 6 учнів, які вибороли 6 

призових місць (4– І м, 1– ІІ м., 1 – ІІІ м.). Їх готували Овчинник А.М., 

Волкова Н.І., Копилаш Н.А. Учениця 7 класу Бурдюг Вікторія – учасник 

обласного етапу (Копилаш Н.А., Овчинник А.М.):   

 
№ 

з/п 

ПІП учня   Дата 

народ-

ження   К
л
ас

 
      

М
іс

ц
е 

 

  

ПІП учителя , 

який підготував 

учня 

1 Залевська Дарія 

Валеріївна 

31.10.2005 5Б І Волкова Наталя 

Іванівна 

2 Свириденко Анна 

Олександрівна 

17.07.2005 6 ІІІ Овчинник Алла 

Миколаївна 

3 Бурдюг Вікторія 

Володимирівна 

27.12.2003 7 І Овчинник Алла 

Миколаївна 

Копилаш Н.А. 

4 Корнух Юлія Анатоліївна 

 

11.09.2002 9 ІІ Овчинник Алла 

Миколаївна 

5 Лазоренко Ірина Ігорівна  03.05.2001 10 І Овчинник Алла 

Миколаївна 

6 Волков Андрій Юрійович 16.06.2000 11 І Волкова Наталя 



Іванівна 

        

Учні закладу взяли участь у районному конкурсі робіт з декоративно-

ужиткового мистецтва «Державні та народні символи України».  Творча 

група у складі Рішко Олександра представили роботу «Квітуча моя 

Вкраїно!», художня вишивка (ІІІ місце) – керівник Рішко В.В., Бойко Анна та 

Шостак Олена представили роботу «Народилась Україна нова, небувала, 

чиста, як дитя…», топі арії здобули  І місце, у номінації «Державні символи 

України» (вчителі Доброштан Н.М., Педорич В.М.); у номінації «Народні 

символи України» -  Лазоренка Артем та Лазоренко Ірина, робота «Мотанки 

Прилуччини», народна лялька (вчитель Доброштан Н.М.) – ІІІ місце. Грамоти 

за участь у цьому конкурсі отримали Герба Артем  та Оріненко Вадим, учні 4 

класу за роботу «Державний герб України»,   (вчитель Совершенна Т.І.),   

Сокол Анна, учениця 3 класу за роботу «Слава Україні!», квілінг (вчитель 

Силко В.М.). 

        Доброштан І. (5-Б клас) та Комар М. (7 клас) взяли участь у конкурсі 

інтерактивних проектів «Моє Здоров’я». Анімаційний  ролик «Бути 

здоровим» учениці 7 класу  Комар Марини зайняв І місце у номінації 

«Мультимедійний проект», відзначений грамотою відділу освіти Прилуцької 

РДА (Керівники Комар В.А., Педорич В.М.) 

      У районному конкурсі на краще виконання пісень англійською мовою 

взяли  учні 7 класу Силенко Таміла, Вергулес Вікторія, які стали лауреатами, 

учні 4 класу Шевченко Вікторія, Вирисоцька Анастасія та 5-А класу Продан 

Сніжана і Семенець Аліна зайняли 3 місце і отримали Грамоти районного 

відділу освіти. Їх готували Зубань С.В., Копилаш Н.А., Гончваров І.Є. 

Учитель англійської мови Зубань С.В. входив до складу журі даного 

конкурсу. 

     Робота учня 11 класу Волкова   Андрія направлена на ХVІ Всеукраїнський 

конкурс учнівської творчості під гаслом «Об'єднаймося ж, брати мої!». 

44 учні 5 - 11 класів взяли участь у осінній сесії Всеукраїнської предметної 

олімпіади «Олімпус» з географії, англійської мови, математики, історії, 

української мови та української літератури, отримали 6 дипломів лауреата 

(координаторами в школі були Ворожбит С.О., Волкова Н.І, Копилаш Н.А, 

Зубань С.В,); 16 учнів 3-5 класів - у Всеукраїнській природничій грі 

«Геліантус» (координатор конкурсу Лябах Р.В.)., 35 учнів – у 

Всеукраїнському конкурсі «Соняшник» (координатор Овчинник А.М.). 

         Учень 11 класу Доброштан Олексій став переможцем районного етапу 

презентацій англійською мовою на тему "Україна - мій дім" серед учнів 10-11 

класів. Його презентація направлена на обласний етап конкурсу (керівник 

Зубань С.В.).   

        Учениця 10 класу Лазоренко Ірина та учень 8 класу Тур Артем взяли 

участь у районному конкурсі творчих робіт, присвячених 150-й річниці з дня 

народження С. Грушевського (керівники Овчинник А.М. та Волкової Н.І.) 

У районному конкурсі  читців, присвяченому 160-річчю  від дня народження 

І.Франка взяли участь Силенко Таміла (7 кл.) та Доброштан Іван (5-Б клас).  



Доброштан Іван – переможець у віковій категорії 8-12 років (Уривок з поеми 

«Лис Микита»). 

    Тур Артем, Силко Андрій та Ковера Яна, учениця 5-А класу взяли  участь 

у районному конкурсі «Людина і ліс». Робота учня 7 класу Силка Андрія 

зайняла ІІІ місце і відзначена грошовою винагородою. 

 У Всеукраїнському конкурсі «Вірш, малюнок або лист до мами»  взяли 

участь: Доброштан Іван, Волкова Вікторія, Силенко Таміла, Силко Андрій, 

Харченко Юлія, Тур Артем, Совершенний Артем, Ковера Яна.  

Долинська Анжеліка, учениця 11 класу та Лазоренко Ірина, учениця 10 класу 

взяли участь у виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край». 

      Долинська Анжеліка брала участь у 16 -му Міжнародному молодіжному 

фестивалі «Мистецькі барви 2017»  і стала дипломантом цього конкурсу. 

    Гордієнко Олена (6 клас) взяла участь у обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу». 

 Ушенко Марія (9 клас) і Долинська Анжеліка представили роботи на      

Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті – життя 

у безпеці». 

    Турковський Богдан (5-Б клас), Гордієнко Олена (6 клас), Лазоренко Ірина 

(10 клас), Науменко Катерина (10 клас), Бойко Анна (7 клас) взяли участь у 

Всеукраїнському «Фестивалі писанок – 2017» у м. Києві.  

    Долинська Анжеліка, учениця 11 класу взяла участь у 12-му 

Міжнародному конкурсі живопису та графіки «На своїй землі», нагороджена 

Грамотою відділу освіти Прилуцької РДА. 

На базі закладу була проведена районна патріотична година, 

приурочена вшануванню пам’яті героїв Небесної Сотні. 

 До 200 річчя із дня народження М.Костомарова, яке відзначали в с. 

Дідівці, педагоги взяли участь у Костомаровських читаннях та представили 

художню експозицію.  

Команда «Ерудит» у складі Рожка Олександра, Сенченко Валентини, 

Доброштана Олексія, Каверіної Катерини, Дуки Олександра захищали честь 

району на обласному етапі інтелектуальної гри «Віват, Інтелект – 2016», 

здобувши ІІ місце у своїй групі, нагороджені Дипломом Чернігівської 

облдержадміністрації. Їх готували Зубань С. В. та Ворожбит С.О. 

    Значні досягнення учнів і в спорті:  районний конкурс-олімпіада 

«Лелеченя» - ІІ місце, районні змагання із легкоатлетичного кросу – ІІ місце, 

першість району з футболу – І м., першість Прилуцького району з л/а 

естафети – І м., першість району з перетягування канату – ІІ м., весняна 

першість району з л/а кросу – ІІ м., першість району з легкої атлетики – І м., 

першість району з футболу серед юнаків – І м., першість району з футболу 

серед дівчат – І м., районна військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») – 8 

м. Учні закладу зайняли призові місця на районних змаганнях із легкої 

атлетики (з бігу на 100 та 200 м. Шпілька Олена, учениця 11 класу – два І м., 

Лутаєнко Дмитро, учень 10 кл – ІІІ м. та ІІ м., Кузьменко Євген, учень 10 кл. 

– ІІ м. та ІІІ м., Серб Олена, учениця 9 кл. - два І м.;  із стрибків у довжину 



Сенченко Валентина, учениця 11 кл. – І м., Лутаєнко Дмитро – І м., Серб 

Олена – І м., Кузьменко Євген – ІІ м.; біг 800 м. учні 10 кл. Шевченко 

Олександр та Прокопенко Надія  -  ІІІ м.; біг 600 м. учениця 7 кл. Черніченко 

Крістіна – І м.; біг 60 м. –І м. учениця 7 кл. Комар Марина; ІІ командне місце 

у естафеті 4х100). 05 травня в рамках тижня цивільної оборони відбувся 

загальношкільний спортивний захід «День здоров’я», до якого залучилися не 

лише учні, а і вчителі та батьки. 

    Ситай Наталія та Серб Олена входять до складу футбольної команди 

району «Прилучанка», яку очолює Волков В.М.  У місті Новояворівськ 

Львівської області з 11 по 13 січня проходив чемпіонат України з футзалу 

серед сільських команд, у якому змагалися дівчата з шести областей: 

Чернігівської, Львівської, Херсонської, Хмельницької, Івано-Франківської, 

Чернівецької. Спортсменки боролися у двох вікових групах: старшій (2000-

2001 р.н.) і середній (2002-2004 р.н.), у кожній було по 8 команд. 

«Прилучанка» посіла два третіх місця, за що дівчата були нагороджені 

кубками, медалями, грамотами. 

     Команда дівчат закладу (Силенко Таміла, Суровська Валерія, Комар 

Марина, Черніченко Крістіна, Волкова Вікторія) зайняла І місце на 

чемпіонаті області з футболу серед команд 2004 року народження і молодше, 

присвяченого Дню 8 Березня. 

    Одне з основних місць  освітнього процесу посідає виховна робота,  всі 

заходи якої спрямовані  на формування патріотизму, здорового способу 

життя,  моральної самосвідомості, відповідальності,  культури поведінки, 

поваги до старших поколінь; всебічний розвиток особистості учня, 

виховання відповідальності за свою поведінку та вчинки,  вміння критично 

відноситись до себе і  підкорятися дисципліні. 

             З метою раціонального і корисного проведення дозвілля, задоволення 

потреб дітей у творчій самореалізації, розширення кругозору учнів, 

відповідно до їх можливостей, інтересів, нахилів, з урахуванням бажань, віку, 

психофізичних особливостей та стану здоров’я у 2016/2017 навчальному році 

в закладі працювало  6 гуртків: військово-патріотичної пісні «Берегиня» 

(Гончаров І.Є.), технічної творчості «Умілі руки» (Цурган В. В.), військово-

патріотичний «Ерудит» (Рибальченко І.М.); спортивна секція «Салют» 

(Проценко О. П.); «Ерудит» (Зубань С.В.); «Палітра» (Лябах Р. В.).      

Результативність гурткової роботи  визначається призовими місцями на 

змаганнях та конкурсах. 

Досягнення позитивних наслідків, оптимального рівня навчання, 

виховання і розвитку конкретних школярів неможливе без підвищення 

творчого потенціалу педагогічного колективу. На кінець року в школі 

працювало 28 педагогів  (в т.ч. 2 сумісники). З них має вищу освіту – 26, 

середню спеціальну – 2.  У школі 2 учителі-методисти, психолог-методист, 6 

старших учителі, 1 відмінник  освіти, 14 учителів з вищою категорією, 6 – з 

першою, 2 – з другою, 6 - спеціалістів.  

      Наш заклад є опорним в районі з методичної роботи. Вчителі 

Линовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів є керівниками районних методичних 



об’єднань  учителів інформатики – Комар В.А., образотворчого мистецтва – 

Лябах Р.В., основ здоров’я – Силенко Н.П., заступників директорів шкіл із 

виховної роботи – Доброштан Н.М.,   творчої групи практичних психологів з 

проблеми «Розкриття творчого потенціалу особистості шляхом тренінгових 

занять» - Силенко Н.П. 

     Протягом семестру діяли всі міжшкільні формування, проведені   

заплановані їх засідання: педагогічний практикум учителів початкових класів 

та вихователів ГПД (керівник Силко В.М.); школа вдосконалення 

педагогічної майстерності учителів-словесників (керівник Овчинник А.М.); 

методичне об’єднання учителів галузей «Суспільствознавство», 

«Природознавство»  та «Математика» (керівник Цурган Н.Д.); творча група 

учителів галузей «Мистецтво» та «Здоров’я  і фізична культура» (керівник 

Цурган В.В.); методичне об’єднання класних керівників (керівник 

Доброштан Н.М.), Школа молодого вчителя (керівник Новицька Л.Б.).  

 У районному конкурсі „Учитель року” взяла участь учитель 

початкових класів Силко В.М., яка нагороджена Подякою відділу освіти 

Прилуцької райдержадміністрації. 

 У районному конкурсі молодих вчителів англійської мови «Надія 

Прилуччини» взяла участь Копилаш Н.А., нагороджена Дипломом лауреата 

відділу освіти Прилуцької РДА. 

 Учителі закладу активно залучаються до проведення районних  та 

обласних заходів: Комар В.А. показала майстер-клас «Огляд веб серверів 

Google +» на районному семінарі вчителів інформатики; Силенко Н.П. - 

майстер-клас на районному семінарі вчителів основ здоров’я, Лябах Р.В. - 

два майстер-класи «Оформлення малюнків у паспарту», «Оформлення 

писанок з солоного тіста» та виступила з доповіддю «Оновлення програм для 

учнів 5-9 класів з образотворчого мистецтва» на районному семінарі учителів 

освітньої галузі «Мистецтво», Устюгова М.В. була залучена до проведення 

Всеукраїнського уроку права на базі Яблунівської школи-інтернату»; Зубань 

С.В. провів майстер-клас для вчителів англійської мови на тему «Як 

планувати інтегрований урок» на обласному семінарі-тренінгу «Професійні 

дебати», який проводився на базі Чернігівського обласного інституту 

післядипломної освіти. У роботі семінару взяли участь вчителі англійської 

мови області, фіналісти ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 

2016", викладачі кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання.  

 Двоє учителів нашого закладу були учасниками районних педагогічних 

читань: Комар В.А. «Інноваційні підходи до організації дослідно-

експериментальної діяльності учнів» та Новицька Л.Б. «Поширення 

передового педагогічного досвіду», відзначені сертифікатами. 

 Новицька Л.Б., Силко В.М., Рішко В.В., Совершенна Т.І., Лябах Р.В., 

ПедоричВ.М., Раєвська Ю.С. направили свої доробки на районний конкурс 

інноваційних сценаріїв та розробок виховних заходів національно-

патріотичного спрямування «Єднаймося, бо ми того варті!», роботи Силко 

В.М. та Рішко В.В. зайняли ІІІ місце і відзначені грамотами Прилуцької 

райдержадміністрації. 



 Зубань С.В. прийняв участь від Прилуцького району у науково-

практичній конференції "Актуальні проблеми та перспективи вивчення 

іноземної мови: досвід минулого-погляд у майбутнє", яка відбулася в 

Ніжинському обласному педагогічному ліцеї, за участю Ніжинського 

Державного Університету імені Гоголя. На основі конференції було 

випущено збірку матеріалів науково практичної конференції, де надрукована 

його робота "Використання інтегрованого підходу для підвищення мотивації 

учнів на уроках англійської мови".     

 На базі закладу проведено семінари-практикуми учителів зарубіжної 

літератури на тему: «Традиційні та інноваційні підходи у формуванні 

креативної інтелектуальної особистості на уроках зарубіжної літератури» та 

заступників директорів шкіл  - «Моніторинг педагогічної компетентності 

учителя». На семінарі учителів зарубіжної літератури свою майстерність 

продемонстрували: Доброштан Н.М., показавши фрагмент уроку в 5 класі 

«Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»»; Гапетченко О.М. - фрагмент уроку в 

11 класі «Ростком серебряным рвонулся ввысь»; Прадід Н.О. – позакласний 

захід «Улюбленій героїні віддаю серце» (розкрилися творчі здібності Корнух 

Юлії, Комар Марини, Силенко Таміли, Шпільки Олени, Серб Олени, 

Залевської Вікторії, Прокури Марини, Свириденко Вікторії.), Силенко Н.П. 

провела тренінгові заняття «Пізнаю себе». Для заступників директорів шкіл 

проведені інтерактивну лекцію «Моніторингове дослідження професійної 

компетентності педагогів» (з досвіду роботи Ворожбит С.О.) та тренінгові 

заняття «Психологічний супровід нетрадиційних форм методичної роботи» - 

Силенко Н.П.; районний захід, присвячений Небесній Сотні (Педорич В.М., 

Доброштан Н.М.). 

 На базі районного будинку культури проведено ІІ районну виставку-

презентацію «Інноваційна діяльність закладів освіти», де Лябах Р.В. 

захищала стенд «Інтерактивні технології» школи. Ворожбит С.О. показала 

засідання Школи молодого вчителя у формі «Методичної кухні», на якій 

учителі-наставники Овчинник А.М. і  Силко В.М. разом з молодими 

спеціалістами Рішко В.В. і Раєвською Ю.С. влаштували акмеперегони, і 

поділилися досвідом по використанню акметехнологій у освітньому процесі 

та в методичній роботі.  

 Випущені посібники Овчинник А.М. «Вивчення прислівника в школі», 

Зубаня С.В. «Організація літнього мовного табору в сільській школі», 

Устюгової М.В. «Практичні завдання з правознавства», Ворожбит С.О. 

«Розвиток екологічної свідомості школярів через упровадження курсу за 

вибором «Зелений пакет». Спільними зусиллями колективу випущені 

посібники: «Інтегровані уроки як засіб підвищення мотивації на уроках», 

«Від зацікавленого учня до компетентного випускника», «Національно-

патріотичне виховання на уроках та в позакласних заходах». 

           Із 01.06. по 17.06. на базі закладу працював пришкільний табір з 

денним перебуванням «Веселка», у якому відпочило 83,33% дітей із 192 

поданих заяв. Обов’язково відпочинком були охоплені діти соціально-

незахищених категорій. Різноманітність форм та методів роботи у таборі 



сприяла розвитку спостережливості і творчої самостійності дітей, вихованню 

фізичної витривалості, зміцненню взаємовідповідальності, бажанню брати 

активну участь у спільних справах: конкурсах, змаганнях, розважальних 

святах, трудових операціях, акціях, виставках, іграх, лінійках. Підсумки 

роботи узагальнені наказом по школі. 

        На належному рівні у закладі функціонує психологічна служба та 

бібліотека. Психологічна служба школи спрямовувалася на профілактику 

дезадаптації учнів, профорієнтаційну роботу з учнями старшої школи, 

здійснювала консультаційну та просвітницьку роботу. 

      З 01.06.2017 р. по 17.06.2017 р. при Линовицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 

працював літній англомовний табір. Всього заняття відвідували 20 дітей 

віком 10-14 років. За час  перебування учасники мали шанс поглибити свої 

знання культури і традицій англомовних країн, покращити володіння 

розмовною англійською мовою, ознайомитися з улюбленими іграми своїх 

однолітків, переглянути цікаві англомовні фільми.  Всі матеріали табору, 

включаючи фото- і відео-матеріали опубліковані в тематичній групі «Літні 

мовні табори» соціальної мережі «ВКонтакті». По закінченні всі учасники 

отримали  сертифікати, що посвідчують активну участь у різних видах 

діяльності. З учнями працювали учителі англійської мови Зубань С.В., 

Копилаш Н.А. 

           

 

 


