
АКТ
атестаційної експертизи Березнівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 2 
Березнівського району Рівненської області

Навчальний заклад засновано 1976 року.
На час проведення експертизи у закладі навчається 733 учні, у тому числі:

- у школі І ступеня -  310 учнів;
- у школі II ступеня -  330 учнів;
- у школі III ступеня -  93 учні.

Школа укомплектована педагогічними кадрами, всі працюють відповідне 
до фаху. Із 83 педагогічних працівників 78 мають вищу освіту, 5 продовжують 
навчання у ВУЗах.

Всі вчителі проходять атестацію згідно перспективного плану. В 
поточному навчальному році атестується 17 педагогів. Атестаційна комісія 
працює відповідно до плану, порушень в її роботи не виявлено.

Курси підвищення кваліфікації проходять всі вчителі, відповідно до 
перспективного плану. Організовано стажування молодих вчителів, б  

нинішньому навчальному році -  на основі наказу по школі від 03.09.2010 № 124 
«Про наставництво та стажування».

На сьогодні в навчальному закладі працює 1 вчитель, нагороджений 
нагрудним знаком «Софія Русова», 3 -  нагрудним знаком «Василі 
Сухомлинський», 16 чоловік мають педагогічне звання «вчитель-методист», 1-і
-  «старший вчитель».

З 2006 року група педагогічних працівників школи працювала у складі 
науково-дослідного колективу при районному методичному кабінеті з розробкі. 
науково-методичної проблемної теми: «Використання інтерактивних 
технологій в системі формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця і 
умовах модернізації освітньої галузі».

Наявні відповідні напрацювання педагогічного колективу в рамка4 
діяльності опорного закладу з питань управлінської діяльності та внутрішньо 
шкільної методичної роботи (комплексний опорний заклад) та опорного 
закладу з проблеми «Розвиток художньо-естетичних здібностей у системі 
Малої академії народних мистецтв і ремесел».

У 2009 році школа посіла І місце серед загальноосвітніх навчальних 
закладів району та стала лауреатом обласного конкурсу «Загальноосвітнії! 
навчальний заклад -  2009».

З метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників 
щорічно проводяться шкільні конкурси «Учитель року» та «Класний керівник 
року».

Активну участь вчителі школи щороку беруть у районній та обласній 
виставках-ярмарках педагогічних ідей та інновацій.

Система методичної роботи з педагогічними кадрами визначається 
щорічним наказом «Про організацію методичної роботи з педагогічним і- 
кадрами» і сконцентрована на реалізацію науково-методичної проблемне



теми. Протягом 2006-2010 навчальних років школа працювала над розробкою 
та втіленням в практику роботи проблем «Формування вчителя -як 
конкурентоспроможного фахівця в умовах модернізації освітньої галузі : 
Україні» та «Розвиток художньо-естетичної культури особистості школяра . 
системі МАНМР».

Розроблено алгоритм, перспективний план роботи над реат.'з..„'- 
проблемного питання, що співвідноситься з річним планом роботи. У січи: 1 
року узагальнено підсумки роботи над науково-методичною проблем :, 
темою (розроблено перспективний план нової науково-методич;. 
проблемної теми, яка співзвучна з темою районного методичного кабінету).

Шляхами вирішення проблемного питання є проведення семінарі в- 
практикумів, впровадження профільного навчання, поглиблене вивченн; 
предметів, організація наставництва, проведення педагогічних виставок 
оглядів-конкурсів. Кожен етап реалізації завершується звітом. Підсумки 
підведено на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 24.02.2011 р.), 
формою завершення є проведення підсумкової науково-практичної 
конференції «Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця ь 
умовах модернізації освітньої галузі в Україні» (11.01.2011 р.).

Структура методичної роботи відповідає якісному складу педагогіка 
школи. Основною організаційною формою колективної методичної роботи 
системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в міжатестаційнйрі 
період були і залишаються методичні об’єднання, яких є 8: вчителів- 
словесників; вчителів іноземної філології; вчителів історії; вчителів 
математики, фізики, інформатики; вчителів фізкультури, основ здоров’я. 
«Захисту Вітчизни»; вчителів 3-4 класів; вчителів естетичного циклу, класии 
керівників; діє проблемний семінар учителів індивідуальної форми навчання: 
проблемно-цільовий семінар учителів світової літератури «Використання 
інтерактивних технологій підготовки вчителя як конкурентоспроможного 
фахівця»; семінар-практикум вчителів трудового навчання; інтегрований 
семінар вчителів біології, географії, хімії «Еколого-природоохоронна робот, 
школярів»; творча група «Використання творчої спадщини В.Сухомлинськог, 
в початкових класах»; майстер-клас на базі роботи вчителя початкових класів 
Іванової H.A. ^

Тематика засідань методичних об’єднань та питання семінарів 
практикумів визначаються на основі діагностування, вивчаючи потреби і 4 
запити вчителів. Під час організації методичної роботи застосовуються 
різноманітні види індивідуальної роботи з педагогами, спрямовані на 
практичну їх підготовку.

Організація методичної роботи координується педагогічною та 
методичною радами, засідання яких відбувається регулярно і у відповідності :к 
річного плану. Організаційним центром методичної роботи з педагогічним в 
працівниками в закладі є шкільний методичний кабінет. Згідно з чинними 
нормативними документами педагогічна рада школи періодично заслуховує на 
своїх засіданнях звіт про роботу методичного кабінету (протокол №2 віл 
29.03.2009р.). В методичному кабінеті наявні постійні та динамічні стенди
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спеціальна, загальнопедагогічна література, підшивки методичних газет і 
журналів -  все це сприяє задоволенню запитів, потреб учителів в професійно- 
особистісній інформації.

Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального рок- 
є в наявності, підписаний комісією в повному складі.

Перевірка стану захисного заземлення та ізоляції електричних мереж в 
школі проводилась в травні-червні 2010 року ТзОВ «Ремпроект», відповідні 
акти перевірки наявні.

В закладі наявні акти перевірки герметизації інженерних вводів.
Дах школи знаходиться в задовільному стані.
Територія навчального закладу в хорошому стані, її освітлення достатнє.
Опалювальна, вентиляційна, каналізаційна, водопостачальна систем., 

школи знаходяться в задовільному стані.
В школі ведуться журнали реєстрації вступного інструктажу з охорони 

праці, інструктажу на робочому місці, пронумеровані, прошнуровані, скріплені 
печаткою.

Розроблене та затверджене Положення про навчання з питань охороні.
праці.

В закладі розроблена програма вступного інструктажу, затверджена, 
наказом.

Журнали реєстрації і видачі інструкцій з охорони праці є в наявності 
ведуться.

Журнали реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру та на 
виробництві наявні, ведуться згідно форми.

Заведений журнал проведення інструктажів педагогічних працівників та 
дітей, які їдуть на оздоровлення, проведення екскурсій.

Наявні інструкції з охорони праці персоналу, зареєстровані, затверджені.
По школі розроблений та зареєстрований наказ про призначення 

відповідальних за охорону праці, техніку безпеки та протипожежну безпек) 
(відповідальні ознайомлені під розписку).

Ведеться журнал інструктажів з пожежної безпеки, пронумерований 
прошнурований та скріплений печаткою, інструктажі в 2011 році проведені пі; 
розписку.

Школа забезпечена вогнегасниками в повному обсязі, згідно норм.
Грозозахист та електропроводка в задовільному стані.
В школі ведеться документація по фінансово-господарській діяльност. 

(журнал приходу, журнал розходу матеріалів, інвентарю та інших засобів). 
Проводиться щомісячне списання згідно актів, які на день перевірки булі 
наявні, виведені залишки.

За останні роки значно покращено матеріальну базу школи, в основному 
за рахунок бюджетних коштів:
- встановлено лічильники використання електроенергії, тепла, води, 5 

енергозберігаючих насосів, 157 металопластикових вікон;
- проведено утеплення 408-ми кв. м. стелі третього поверху;



- оформлено навчальні кабінети хімії, фізики, біології, інформатики, естетики, 
захисту Вітчизни, кімнати школяра, для занять хореографією, для занять 
лялькового театру;

- розпочав роботу оформлений в сучасному стилі музей школи;
- введено в дію внутрішні туалети для дітей;
- придбано меблі, спортивний інвентар, класні дошки;
- придбано наочність для кабінетів української мови та літератури, інозеу 

мови, математики, географії, історії;
- в червні 2007 року для колективів Малої академії народних мистецтв 

ремесел придбано костюми на загальну суму 27 тисяч грн.;
- проведено ремонт теплиці, огорожі та її заміну біля центрального входу;
- реконструктуйовано актову залу.

На балансі навчального закладу нараховується 22 робочих комп’ютери. .
них:

■ навчальний комп’ютерний комплекс -  13;
■ по кабінетах:

- біологічний -  1;
- психолога -  1;
- бібліотека -  1;
- музики -  1.

■ Мультимедійні проектори -  2.
■ Інтерактивна дошка -  1.
Вся навчально-методична та довідкова література ефективне 

використовується в навчально-виховному процесі.
Кількість учнів, які за підсумками І семестру 2010-2011 навчального рок 

засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівнях складає 31 0■< 
що на 3 відсотки перевищує відповідний показник 2009-2010 навчального рок\

За результатами тематичних контрольних випробувань з базових 
предметів, проведених експертною комісією, встановлено, що число учнів, як ^  
впоралися із завданнями на достатньому і високому рівнях складає 53 %. ще ^ ; 
лише на 5 % нижче тих результатів, які зафіксовано в класних журналах 
(тематичні, семестрові бали).

Команда школи регулярно і в повному складі щороку бере участь у всі.', 
олімпіадах, турнірах, що організовуються на рівні району.

Впродовж останніх років учні школи перемагали на районному етапі 
олімпіад з основ наук з біології (вч. Осовська О.Н., Осовська О.C.), географі 
(вч. Козак JT.M.), обслуговуючої праці (вч. Лимар Н.С.). Оксана Степанівна, 
Ольга Никифорівна практично щороку готують дітей, призерів III етапу 
Всеукраїнської олімпіади з біології, їх вихованка, Лазутчик Ірина, у 2008 році 
виборола перемогу в IV етапі.

- заступників -  2;
- директора -  1;
- хімічний -  1;
- фізичний -  1;



В рамках участі дітей в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт в 
Малій академії наук учнівської молоді варто відзначити вчителів Кононов\ 
Л.В., Якимець Н.Д., Лимар Н.С., Гоголь В.А., Козак Л.М. та Швед Л.М.

Адміністрація навчального закладу здійснює контроль за виконанням 
навчальних програм, веденням шкільної документації. Результати перевірок 
узагальнюються довідками та заслуховуються на педагогічних радах, 
методичних об’єднаннях, видаються відповідні накази.

У школі функціонують 2 навчальних кабінети іноземної мови, 
навчально-матеріальна база яких частково відповідає Положенню «Пре 
навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів». У кабінетах є 
довідники, посібники, аудіодиски до окремих тем, карти країн, мова яких 
вивчається, наочний, роздавальний матеріал, завдання для перевірки знань, 
умінь і навичок з тем, дидактичний матеріал.

Учителі постійно здійснюють тематичний облік знань, дотримуються 
культури ведення документації, обсяг домашніх завдань не перевищують. 
Існує система достатньої кількості оцінок за усні відповіді, які поурочне 
відтворені та своєчасно виставленні. Аналіз поурочних планів засвідчує 
ретельність підготовки до уроків усіх педагогів, простежується системність \ 
плануванні різних типів уроків, застосування активних форм роботи 
формування комунікативних компетентностей школярів. Згідно навчальної 
програми, календарного планування учителі іноземної мови проводять 
достатню кількість письмових робіт з 4 видів навчальної діяльності.

Учителі мають достатній рівень теоретичної, методичної та мовної 
підготовки, логічно будують уроки, використовують різноманітні форми 
прийоми і методи роботи з активізації діяльності учнів на уроці.

Слід відмітити індивідуальні особливості педагогічного стилю під чає 
проведення уроків Мотруніч Людмили Симонівни.

На уроках Лариса Карпівна Протасевич використовує наочні посібники, 
роздавальний матеріал, диференційовані завдання, що підвищують інтерес 
учнів 5 класів до вивчення предмета. Також учитель вдало використовує 
елементи ігрових технологій, при поясненні граматичного матеріалу поєднує 
різні форми та методи для більш доступного сприйняття учнями нової теми.

Під час проведення уроків німецької мови Дмитро Йосипович Яьцук 
використовує інтерактивні технології навчання, проектну технологію.

Належна увага приділяється учителями позакласній роботі з предмета.
Проведені діагностування з англійської мови у 5-Б класі (12учнів- : 

підгрупа) порівняно з попередньою атестацією, майже підтвердили рівень 
знань під час виконання контрольного зрізу. Високий рівень знань з вивченої 
теми не підтвердили 4 учні, порівняно з попередньою атестацією рівень знань 
знизився на 3%. За рівнем навчальних досягнень між результатами 
попереднього тесту і контрольного зрізу існують деякі розбіжності. Типові 
помилки, яких припустилися учні - недостатні знання з граматики (побудова 
речень), лексики (орфографічні помилки у словах).

Троє учнів 9-А класу (писали 17 учнів) підтвердили високий рівень 
знань з вивченої теми (як і при попередній атестації). Результати контрольного



\зрізу показали, що учні на достатньому рівні володіють засвоєним лексичнт 
матеріалом, тому написали добре словниковий диктант. Частина учні і 
недостатньо опрацювали граматичні теми -  8 учнів. При написанні творчо, 
роботи не всі учні розкрили зміст роботи.

Учні 11-Б класу (писали роботу-15) зазнали труднощів при написанії 
роботи, з них усього 1 учень написав на високий рівень - 7%, при попереднії 
атестації на високий рівень написали роботу 3 учні- 16%; на низький -  жодеї 
учень. Результати контрольного зрізу показали, що учні недостатньо працюют. 
над засвоєнням лексичного матеріалу, тому припустилися помилок прі. 
написанні словникового диктанту, неправильне вживання неозначених 
займенників, під час творчої роботи припустилися помилок у побудові 
англійського речення.

Календарно-тематичні плани вчителів хімії відповідають навчальній 
програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України і рекомендованії, 
для використання у 2010-2011 навчальному році.

Помітна система роботи даних вчителів, суттєва підготовка до уроків 
диференційований підхід у підборі вправ і завдань у класній роботі та в 
домашніх завданнях.

Слід відмітити високий темп, що був присутній на уроці Ольп 
Никифорівни, власну методику викладання предмету, поєднання теоретичного 
матеріалу з практичним його закріпленням. Вчителем розроблена власна ^  
система та завдання з підготовки до зовнішнього незалежного оцінюванн; 
учнів.

На уроці Ольги Адамович вивчення матеріалу супроводжувалось 
використанням мультимедійних засобів, ілюстраціями, додатковимі 
матеріалами, помітна робота учнів з дошкою при написанні хімічних рівнянь ті 
розв’язуванні практичних завдань і розрахункових задач.

На деякі класи розроблені рівневі самостійні роботи на кожного учня, на 
уроках використовується допоміжний роздатковий матеріал, створені тематичн 
відеотеки педагогічних програмних засобів навчання з хімії (програми, 
забезпечення є на кожен клас, наявні віртуальна хімічна лабораторія та велик 
кількість відеодослідів). По можливості практичні та лабораторні робот 
виконуються всіма учнями класів, оцінюються також всі вихованці. Звіти пре 
виконання робіт зафіксовані в зошитах з практичних та лабораторних робіт ґ7Ш 
друкованою основою.

Забезпеченість хімічними реактивами кабінету складає близько 80%.
Наявний паспорт кабінету, відповідає чинним вимогам журнал реєстрації 

інструктажів з охорони праці та техніки безпеки, розроблений план роботі, 
кабінету, інвентарна та матеріальна книги, вчасно здійснюється списання 
матеріальних цінностей.

В школі створено навчальні кабінети з обробки деревини, обробки метал; 
та обробки тканин.

В майстернях обладнані робочі місця учнів індивідуального і 
колективного користування, робоче місце вчителя. Конструкція й організація
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робочих місць забезпечують можливість виконання робіт у повни, 
відповідності з навчальними програмами.

Приміщення майстерень оформлені стендами, таблицями і плакатами 
постійного користування, в тому числі -  з безпеки праці і виробничої санітарії 
матеріалознавства, професійної орієнтації. Організовано постійно діючі 
виставки виробів, виготовлених учнями, на яких зазначено, хто і коли 
виготовив експонати.

Робочі місця учнів забезпечені інструкціями з техніки безпеки при 
виконанні конкретних видів робіт.

На основі орієнтовних тематичних планів учителями Зінчик Л.А., Лимар
Н.С., Покальчуком В.І. розроблено календарно-тематичні плани, якими 
конкретизовано обсяг навчального матеріалу. З урахуванням наявної 
навчально-матеріальної бази враховано вимоги програми щодо співвідношень 
часу на теоретичні та практичні заняття. Робота вчителів характеризується 
високим рівнем підготовки кожного уроку, систематичною роботою з 
методичною літературою.

Наявна навчально-матеріальна база дає змогу закріплювати на практиці 
знання учнів про технологічну діяльність, спираючись на закони та 
закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки. При цьом 
особливе місце відводиться ознайомленню учнів з місцем і роллю 
інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному виробництві 
повсякденному житті.

Учителі залучають учнів до позакласної роботи з предмета. Постійні 
виставки учнівських робіт, вікторини, змагання, робота з обдарованими дітьми 
та залучення їх до конкурсів, олімпіад різних рівнів сприяють підвищеннк 
інтересу до вивчення трудового навчання.

Аналіз стану викладання предмета «Захист Вітчизни» підтверджує 
що вимоги Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову 
службу», Указ Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про 
Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 
молоді» в основному виконуються.

У школі наявні елементи єдиної смуги перешкод. Навчальний кабінет 
забезпечений навчально-наочними посібниками, які раціонально 
систематизовано, ведеться їх чіткий облік. Плідною є робота зі збереження 
наявної навчально-матеріальної бази з викладання предмета.

Вчитель і учні дотримуються правил техніки безпеки під час застосування 
засобів пожежогасіння, виконання стройових прийомів, занять із прикладної 
фізичної підготовки, опрацювання вправ і прийомів самозахисту, у поведінці 
при виникненні надзвичайних ситуацій. Під час здачі заліків та нормативів 
учителем враховуються фізіологічні особливості, стан здоров'я та релігійні 
погляди учнів.

У ході організації навчально-виховного процесу ефективно 
використовується наявна документація, в належному стані робочі документи щодо 
викладання предмета та військово-патріотичного виховання.



Кожен урок починається з шикування, перевірки готовності класу до 
нього та тренування за тематикою уроку протягом 3— 5 хв. У процесі вивчення 
нового матеріалу, закріплення та перевірки рівня засвоєння його учнями чітко 
реалізуються дидактичні принципи, ефективно застосовуються різноманітн 
форми та методи роботи. Оптимальною є питома вага самостійної роботі: 
(групової, парної, індивідуальної) на заняттях.

На всіх уроках і позакласних заняттях простежується чітка робота 
психологічної підготовки юнаків до військової служби.

Традицією навчального закладу стало щорічне проведення гри «Нащадка, 
козацької слави», зустрічі з ветеранами Збройних Сил України. У минулому 
році команда учнів школи виборола перше місце у II етапі фізкультурно 
патріоичного фестивалю школярів «Нащадки козацької слави» та посіла друге 
місце у третьому.

Щорічно під керівництвом викладача предмета «Захист Вітчизни) 
проводиться День цивільного захисту, в ході якого на практиці закріплюється 
вивчений теоретичний матеріал, учні і працівники набувають навиків дій і 
екстремальних ситуаціях.

На використання спортивних споруд, що знаходяться на території школи, 
є відповідні акти-дозволи. Всі споруди у відмінному стані. Аналогічні акти є ні. 
спортивний інвентар в спортивному залі (відповідальний вчитель фізвихованш. 
Попач В.В.).

Наявний розклад навчальних занять дозволяє якісно проводити урокі: 
фізичної культури. В залі займається не більше 2-х класів, він завантажений , 
першого уроку понеділка до сьомого уроку п’ятниці.

Вчителі фізичної культури проводять уроки на високому методичному 
рівні, згідно календарного плану.

Позитивним моментом є те, що 92% учнів середньої та старшої ланок 
відвідують уроки в спортивній формі. Ще вищим цей показник є в молодшії 
класах (вчителі Яблонська О.О., Примак Г.В., Попач В.В.) -  98%.

Проводиться і позакласна робота (вчителі Попач В.В., Примак Г.В.) 
різних видів спорту. Особливою популярністю в школі користується волейбо.: 
баскетбол. Ефективно працює клуб «Козацький гарт».

Перевіркою встановлено, що вчителі фізики добре знають і успішне 
реалізують на уроках основні педагогічні ідеї, добре обізнані з нормативно- 
правовою базою та інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивченн,. 
фізики у 2010-2011 навчальному році.

Обладнання кабінету фізики відповідає на 60% Типовому переліку.
Учні забезпечені підручниками, Кабінет забезпечений технічними 

засобами навчання, наочними посібниками, роздатковим матеріалом, 
матеріалами для проведення письмових робіт контролюючого типу.

Наявні паспорт кабінету, акт-дозвіл на проведення занять у фізичном\ 
кабінеті, журнал обліку інструктажів з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності.

На час перевірки всі лабораторні роботи, передбачені програмою 
фізики, виконані.



З метою зацікавленості учнів використовуються нестандартні, 
інтерактивні форми та методи роботи. Це уроки-семінари, лекції, дискусії 
уроки-інформації, інтегровані уроки, уроки з використанням інформаційно- 
комп’ютерних технологій. Належну увагу вчителі приділяють фізичном) 
експерименту та демонстраціям на уроках. Використовують проблемний 
виклад матеріалу. У результаті такої діяльності процес засвоєння виступає 
для учнів як процес «перевідкриття» знань.

Для розвитку творчих здібностей учнів учителі проводять предметні 
тижні. Під час яких відбуваються конкурси предметних газет, брейн-ринги 
вечори «Цікавої фізики» тощо.

Кабінет інформатики включає навчальний комп’ютерний комплекс 2006 
року встановлення з одним робочим місцем вчителя та 12 робочими станціям!: 
учнів, мультимедійний проектор, інтерактивну дошку. Між всіма 
комп’ютерами налаштована локальна мережа класу з безлімітним 
високошвидкісним доступом до глобальної мережі Інтернет. Працює систем; 
віддаленого доступу до кожного робочого місця.

Під час перевірки було встановлено, що календарне планування вчител:: 
інформатики повністю відповідає навчальним програмам з предмет), 
рекомендованих Міністерством освіти і науки України на 2010-201) 
навчальний рік. Згідно вимог ведеться журнал реєстрації інструктажів з техніки 
безпеки. Вчителем розроблені власні зошити для виконання практичних робіт.

В комп’ютерному класі в наявності є первинні засоби пожежогасіння та 
засоби надання першої долікарської допомоги.

Кожен урок з інформатики Володимир Володимирович проводить в 
комп’ютерному класі. В 10-11 класах здійснено поділ на групи, чим 
забезпечено кожного вихованця індивідуальним робочим місцем.

Вчитель впевнено здійснює виклад навчального матеріалу, компетентні', 
дає відповіді на питання, що виникають в учнів. При поясненні нової теми чітко 
визначаються мета та завдання, що учні повинні знати і вміти. Практичні 
роботи виконуються та відпрацьовуються всіма учнями класів.

Викладання історії здійснюється згідно чинних навчальних програм, 
урахуванням вікових особливостей учнів.

Вчителі відповідально готуються до уроків, використовують ДО ВІДКО В) 

фахову літературу, публікації в пресі. Чернюшок Н.В. надає перевагу активним 
формам і методам навчання учнів. Послідовно, доступно, цікаво подає 
матеріал, приділяє увагу формуванню в учнів особистісного історичного 
мислення, вчить працювати з історичною картою, атласом.

В основному підтвердили рівень своїх навчальних досягнень учні 11-их 
класів (Чернюшок Н.В.). З них на високому рівні засвоїли предмет 8% учнів, на 
достатньому -  20%, на середньому -  54%, на низькому -  17%.

Єніна Т.В. -  реалізовує на уроках принцип науковості та доступності 
вміло використовує частково -  пошуковий метод навчання. Вчить дітей 
самостійно здобувати знання, навчає учнів критично мислити, застосовувати 
набуті знання й практичні навички.



Загалом учні 9-их класів (Єніна Т.В.) підтвердили свій рівеїг. І 
навчальних досягнень із всесвітньої історії: 21% учнів засвоїли предмет н:Л 
високому рівні, 34% - на достатньому, 26% - на середньому, 18% - на низькому.

Гоголь В.А. -  легко встановлює психологічний контакт із класом 
Розвиває у дітей інтерес до вивчення предмету, реалізовує принцип науковості 
використовує інтерактивні методи навчання.

Аналіз позакласної роботи, яку проводять вчителі суспільних дисциплін 
показав, що у навчальному закладі на хорошому рівні організовано краєзнавч, 
навчання і виховання школярів через систему позакласних заходів.

Вчителі суспільних дисциплін в основному сумлінно, охайно і грамотне 
ведуть шкільну документацію, вчасно перевіряють контрольні роботи.  ̂
закладі створено певну технічно-матеріальну базу для викладання предметіь 
суспільного циклу.

Календарні плани вчителями математики складено з урахуванням вимог 
програми та методичних рекомендацій щодо викладання математики і 
поточному навчальному році, у них передбачені самостійні і контрольні 
роботи, форми проведення уроків тематичного контролю рівня навчальнії', 
досягнень учнів.

Наслідки вивчення та результати контрольних робіт засвідчили, і . ^  
вчителі математики Якимець Надія Дмитрівна, Пашковська Наталія Іванівну 
Ровенець Оксана Андріївна, Поліщук Валентина Сергіївна є фахівцями сво*. 
справи, мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методи кок 
викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних математичних 
понять, формування практичних умінь та навичок, передбачених програмою 
Вчитель Разкевич Ірина Антонівна є молодим педагогом, та вона постійно 
працює над підвищенням свого освітнього та методичного рівнів, вивчаї 
педагогічний досвід старших колег, забезпечує якісний рівень знані 
математики учнями тих класів, де вона викладає.

Згідно результатів проведених контрольних зрізів, всі учні підтвердили 
свої знання. Різких відмінностей між оцінками, виставленими вчителями школі 
за останню контрольну роботу (тематичну, семестрову) і оцінками з:, 
контрольні зрізи немає.

На час перевірки вчителями математики програма виконана повністю > 
за кількістю годин та практичним мінімумом письмових робіт, так і змістовно. ^

Кабінети математики обладнані навчальними посібниками, дидактичних ' 
матеріалом, таблицями, приладами для виконання геометричних побудов.

Для проведення уроків музики виділено окремий технічно забезпеченні: 
кабінет. Вчителі мають мультимедійні диски для 1-8 класів «Музичне 
мистецтво», методичну літературу, а також записи на дисках СБ дл>. 
прослуховування музичних творів на уроках музичного мистецтва. В кабінеті 
комп’ютер, музичний центр, піаніно, баян, електронно-клавішний інструмент 
якими користуються на уроках музичного мистецтва вчителі.

Уроки побудовані методично правильно, витримуються основні етапі, 
уроку. Діти виконують вивчені музичні твори правильно, із задоволенням.



Оформлений в сучасному стилі кабінет біології озеленений, забезпеченні 
необхідними матеріалами та приладдям для виконання усіх лабораторних 
практичних робіт курсу 7-11 класів.

Придбано мультимедійний проектор із дошкою, набір мікропрепаратів 
колекцій живих організмів (комах, трав тощо).

Вчителі на високому рівні володіють навчальним матеріалом, 
використовують різноманітні новітні форми і методи роботи з дітьми, 
методичні прийоми.

Оксана Степанівна та Ольга Никифорівна раціонально і продуктивні 
використовують час на уроці. Впродовж заняття стараються залучити до роботі , 
всіх учнів класу. Практикуються прийоми підготовки всім класом опорного 
конспекту для дітей під час вивчення теми. Доречно використовуються на 
уроках актуальні приклади з повсякденного життя. Широко практикуються 
самостійні роботи різнорівневої складності на певних етапах вивчення теми. •

Учням 9-Б класу (вч. Осовська О.Н.) було запропоновано виконати 
самостійну роботу з теми «Сенсорні системи», із присутніх на уроці 10 чоловік
-  усі підтвердили свій рівень компетентності, що зафіксований в класном\ 
журналі.

Наявна певна навчально-методична база з географії, систематично за 
спонсорський кошт здійснюється поповнення матеріальної бази кабінету. На 90 
% підготовлено географічний майданчик. Для виконання практичної частина 
навчальних програм наявне необхідне обладнання, використовуються зошити 
друкованою основою.

Учні 9-А класу (вч. Козак J1.M.) виконали контрольну роботу з тема 
«Україна на карті світу. Населення України», загалом усі підтвердили свої 
тематичні бали.

Навчальна програма з основ здоров’я виконується (вч. Покальчук В.І.). 
Заняття проводяться в кабінеті захисту Вітчизни, що дає можливість 
використовувати наявну наочність.

З учнями 1-4 класів працюють 19 учителів (13 учителів мають класи, 
решта - підгрупи з української мови і читання та індивідуальні заняття).

Молодші школярі навчаються в одну зміну. Частина класів знаходиться і 
окремому крилі навчального закладу, а частина -  в окремому приміщенні. В 
класах затишно, озеленені. Наявні куточки читача, учнівський, національної 
символіки, природи, бібліотечки, виставки зошитів, дитячих робіт і малюнків 
У всіх кабінетах достатньо наочності, дидактичного і роздаткового матеріал) 
який вміло та ефективно використовується вчителями на уроках. Наявні в 
кабінетах технічні засоби навчання (телевізор, комп’ютер, музичний центр), Щ( 

полегшує роботу вчителів. У трьох перших класах організовано роботу гру і : 
продовженого дня.

Вчителі початкових класів добре володіють методикою викладання, 
мають хорошу фахову підготовку, знають вимоги програми, психологію д і те її 
молодшого шкільного віку. Широко застосовують у роботі елемента 
розвивального навчання, ігрові та проблемні ситуації, диференційован. 
домашні завдання, нетрадиційні уроки, спрямовуючи процес навчання не н.



звичне повторення завченого матеріалу, а на підвищення інтересу до навчанн 
формування вміння вчитися, розвиток мислення та вміння спілкуватися 
Приділяється також увага розвитку зв’язного мовлення, логічного мислення, 
пізнавальних здібностей, формуванню каліграфічних навичок та вміннк 
працювати самостійно.

Високою професійною компетентністю, здатністю постійне 
самовдосконалюватись, вмінням прогнозувати, енергійністю, високимі. 
показниками знань та вмінь учнів, співпрацею та взаєморозумінням з учнямі 
характеризуються вчителі: Іванова H.A., Вознюк А.І., Бондар В.І., Дежню . 
Л.В., Брюханова Л.В., Цильке Л.О.

За результатами контрольних зрізів з української мови, що були 
проведені у 4-их класах, 15% учнів мають високий рівень знань, 55% 
достатній, 23% - середній та 7% - низький. Найкращі результати показали учн' 
4-В класу (Дежнюк Л.В.). Прогалини в знаннях виявили з тем: «Написанн: 
прийменників з іменниками», «Написання дієслів», «Розділові знаки прі; 
однорідних членах речення». Проведені співбесіди теж підтвердили належиш, 
рівень підготовки учнів, розвиток логічного мислення та зв’язного мовлення.

Перевірка ведення класних журналів та учнівських зошитів показала, що 
всі вчителі ознайомлені з новими методичними рекомендаціями щоірі 
контролю та оцінювання досягнень учнів і в основному їх дотримують^ 
Календарні плани перевірені та відповідають діючим програмам та записав 
класних журналах.

На високому рівні здійснюється контроль та керівництво за станок 
організації навчально-виховного процесу у молодших класах. Заступни, 
директора Булавіна С.К. вміло і мудро керує колективом. У методичному 
кабінеті зібрано дуже багато методичної та наукової літератури, новинк 
педагогічних видань. Систематично видаються методичні бюлетені з найбіль. 
актуальних питань. Зібрано чимало матеріалу з досвіду роботи, атестаційі ; 
матеріали. Розроблено графіки внутрішкільного контролю. Добре організоваь. 
методична робота (методоб'єднання по паралелях).

Заступником директора систематично проводяться перевірки технік;, 
читання, державна атестація у 4-их класах, виконання навчальних програм та 
ведення шкільної документації, предметні олімпіади, вивчення системи робс> ^  
вчителів, що атестуються. Наслідки таких перевірок оформлені наказами.

Наявний Статут учнівської самоврядної організації. Вищим органом * 
конференція, яка проводиться щорічно (І декада вересня). На конференш 
обирається виконавчий орган самоврядної організації -  учнівська рад., 
кількісний склад якої становить в середньому 9-10 чоловік (склад ради в 201(: 
2011 навчальному році -  9 осіб).

Учнівська рада співпрацює із старостами усіх класів, групою педагогів 
радників. Організовано роботу 5-ти центрів: «Обов’язок», «Дозвілля та добрих 
справ», «Дисципліни і порядку», «Творчого розвитку особистості», «ЗдоровЧі 
спорту», які організовують і координують діяльність 4-5 постійно чи тимчасовч 
діючих груп.



Під час бесіди, проведеної із членами учнівської ради, встановлено, щг 
діти підтвердили свою роботу, знають обов’язки.

Річним планом роботи школи передбачено проведення впродовж 
навчального року 35 тематичних тижнів, місячників, декад різних напрямків. •

Двічі на рік видаються підсумкові накази з виховної роботи, останній ві/
30.12.2010 № 198 «Про підсумки виховної роботи за І семестр та стан реалізації 
програми національного виховання».

Річний план виховної роботи школи складено на основі перспективного.
Плани роботи класних керівників складаються посеместрово на основі 

ґрунтовного аналізу виховної роботи за попередній період. Планування 
здійснюється на основі річного плану школи.

Документація класних керівників ведеться відповідно до рекомендацій 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Налагоджено систему контролю за відвідуванням учнями навчальних 
занять, раз на семестр питання слухається на нараді при директору, видаються 
відповідні накази.

По мірі потреби проводяться оперативні наради з класними керівниками 
питань відвідування, постійно -  індивідуальна робота з учнями, батьками 
педагогами.

До участі у виховних заходах залучається протягом навчального року 
близько 80 % учнів.

Щорічно на початку навчального року видаються накази щодо організац і 
позакласної та позаурочної роботи. У 2010 році -  накази від 03.09.2010 № 12 
«Про формування профільних (динамічних) груп курсів за вибором художньо 
естетичного напрямку», № 128 «Про організацію роботи безоплатни: 
предметних гуртків, клубів, секцій» (організовано роботу з 20.09.2010 по
30.05.2011 агітбригади «Молодь обирає здоров’я», № 129 «Про організацій 
роботи відділів, гуртків, студій, творчих об’єднань МАНМР».

З вересня наказом № 126 затверджено нову редакцію Статуту Мало) 
академії народних мистецтв та ремесел.

У об’єднаннях Малої академії охоплено 447 учнів школи (24 гуртки)-, у 
неоплачуваних гуртках зайнято 281 дитину (27 гуртків). Всього зайнято 97 % 
дітей, решта -  у позашкільних начальних закладах міста. Згідно затвердженого 
розкладу заняття проходять з понеділка по четвер в позаурочний час.

В рамках академії функціонують зразковий ансамбль пісні і танцю 
«Поліські візерунки» (керівники Прокоф’єва В.В., Рогач Ю.Я.), зразковий 
ляльковий театр «У світі казок» (керівник Цильке Л.О.). Налагоджено тісн\ 
співпрацю з обласним ляльковим театром. Шкільний -  є незмінним учасником 
обласного фестивалю «Я і ти -  у казці нині, у чудовій ми країні».

Питання стану гурткової роботи перебуває на контролі адміністрації 
востаннє слухалось на нараді при директору, за підсумками розгляду видане 
наказ від 13.01.2011 № 9 «Про стан гурткової роботи в школі».

Перспективним п’ятирічним планом охоплено контролем усі напрями: 
позакласної і гурткової роботи.



Колективом школи за останні 2 роки створено музей, який можі 
реєструвати.

Учні школи є активними учасниками концертної та виставково, 
діяльності як районного, так і обласного рівнів.

Наявні банки даних дітей із соціально-вразливих категорій:
- дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування -  4;
- напівсиріт-4 3 ;
- інвалідів -  26;
- з багатодітних сімей -  153;
- з малозабезпечених сімей -  33;
- з неповних сімей -  76 учнів.

Для даних категорій дітей проводяться в школі благодійні акції 
виділяються кошти з фонду загального обов’язкового навчання, вихованці 
залучаються до позакласної роботи, при формуванні груп на санаторно- 
курортне лікування чи оздоровлення за межами району -  дані діти маюті 
перевагу перед іншими.

По мірі можливості, за проханням класних керівників, соціальним 
педагогом організовано відвідування дома дітей з соціально вразливих 
категорій. З *

На внутрішкільний облік схильних до правопорушень поставлено 8 учгйзц 
Працює рада профілактики, її склад щороку поновлюється відповідним наказе' 
директора школи, наявний по семестровий план роботи ради. Кількісний скла,:, 
ради становить 15 чоловік. Усі діти залучені до позакласної роботи в школі 
окремі займаються у позашкільних навчальних закладах міста. На кожн\ 
дитину заведено картки реєстрації та індивідуальної роботи.

У школі систематично проводяться заходи правовиховного характеру 
Так, протягом І семестру 2010-2011 навчального року проведено 2 тижні 
правових знань (жовтень, грудень).

Школа працює відповідно до Статуту, затвердженого рішенням районно, 
ради від 15.02.2008 року, зареєстрованого 22.02.2008 року.

Статутом визначено, що вищим колегіальним органом громадського 
самоврядування в школі є конференція учасників навчально-виховногі 
процесу, яка скликається не менше одного разу на рік. Остання відбула#о;)
15.08.2010 за присутності 158 делегатів (протокол № 1 від 15.08.2010). На даніі—̂ 
конференції було обговорено і затверджено Концепцію розвитку Березнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.

На основі Концепції розроблено новий перспективний план 
функціонування школи на 2010-2015 навчальні роки.

Концепція закладу, перспективне та річне планування спрямовані на 
подальший поетапний розвиток установи, покращення її матеріально- 
технічного забезпечення.

Колективний договір схвалено на зборах трудового колективу (протоко.
№ 01 від 17.03.2009 року). Зареєстрований в Березнівській районній державнії 
адміністрації (реєстраційний номер 36 від 18.05.2009 року).

Термін дії договору : 2009 -  2011 рр.



Колективним договором охоплені всі працюючі навчального закладу.
Згідно колективного договору в закладі освіти забезпечено дотримання 

законодавства про оплату праці.
Забезпечується виконання Комплексних заходів з охорони праці, 

виділяються кошти на проведення профілактичних заходів з охорони праці 
бюджету в обсязі не менше 0,2 відсотків від фонду оплати праці відповідно до 
положень ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

Забезпечено контроль за реалізацією заходів з охорони праці 
передбачених колективним договором.

Технічний стан приміщень установи відповідає нормам. У навчальному 
закладі проводяться поточні ремонти класних приміщень, харчоблоку, 
санвузлів, актової та спортивної зал. Всі санвузли знаходяться в задовільному 
санітарному стані. Відповідно до вимог режим роботи закладу визначений на 
основі нормативно-правових актів та за погодженням з Березнівськок 
санітарно-епідеміологічною станцією.

У їдальні, туалетах та кабінеті хімії встановлено витяжну вентиляцію. 
Освітлювальна арматура у спортивному залі закрита металевими сітками. 
Опалення, каналізація та водопостачання централізоване. У складанні розклад) 
занять адміністрація школи намагається дотримуватися вимог.

У класних кімнатах контролюється температурний режим. Всі 
приміщення мають природне освітлення, світло падає на робочі місця ліворуч.

Школа забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами; проводиться 
щоденне вологе прибирання згідно норм. Інвентар для прибирання 
промаркований. З метою забезпечення санітарно-дезінфікуючого режим) 
відповідно до норм проводиться знезараження приміщень (підлога, стіни, двері 
підвіконня тощо), жорстких меблів, килимів, санітарно-технічного обладнання 
(раковини, унітази).

Щоб забезпечити повітряно-тепловий режим, в приміщеннях школі: 
дотримується нормована наповнюваність кількості дітей у класі. Чистоті 
повітря забезпечується регулярністю вологого прибирання приміщень 
використанням дезінфікуючих речовин; використанням всіх видів 
провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне). В приміщеннях дотримується 
відносна вологість повітря 40-60%; температура залежно від кліматичних умов 
у класах і навчальних кабінетах 17-20 градусів.

Факультативні, групові та індивідуальні заняття проводяться у дні, 
найменшою кількістю уроків. Навчання організовується лише в першу зміну.

Розклад уроків та режим роботи закладу погоджено з райСЕС.
В закладі видаються накази щодо організації санітарно-освітньої роботи 

проведення санітарно-оздоровчих заходів. Питання щодо дотримання 
санітарно-гігієнічних вимог розглядається на нарадах при директору двічі н і , 

рік.
Гігієнічне навчання і виховання учнів проводиться шляхом вивчення 

курсу «Основи здоров’я», медико-санітарної підготовки, участі у тренінгових 
заняттях, районному конкурсі «Молодь обирає здоров’я», діяльност, 
лялькового театру з пропаганди здорового способу життя, виставці стінгазет



конкурсу плакатів, малюнків, написання диктантів на медичні теми, бесід 
надання першої долікарської допомоги за участі медичних працівників ЦРЛ

На виконання наказу відділу освіти від 12.04.2010 №119 «Про медичне 
обслуговування дитячого населення району» у школі розроблені заходи щодо 
організації медичного обслуговування дитячого населення, які затверджен 
наказом, здійснюється контроль за їх виконанням; проводиться відповідн: 
просвітницько-інформаційна робота серед класних керівників, батьків, наяЬю 
довідки з центральної районної лікарні про результати проведеного 
обов'язкового медичного профілактичного огляду. Результати медогляд-, 
розглядаються на засіданні педагогічної ради (протокол №8 від 29.09.2009 р. 
№3 від 27.04.2010 р. заслуховувалась інформація медичної сестри «Пре 
результати поглибленого медичного обстеження школярів»).

На основі результатів обов’язкового медичного огляду здійснюється 
розподіл всіх учнів на медичні групи. Щорічно видається наказ «Про розподіл 
учнів на групи для занять з фізкультури», яким затверджуються списю: 
підготовчої та спеціальної медичних груп на поточний рік і доводяться де, 
відома вчителів фізичної культури, класного керівника. В даний наказ постійне 
вносяться зміни.

Оформлено «листи здоров’я», які розміщені у класних журналах. і| ^  
У школі наявний медичний кабінет, який забезпечений обладнанням 

60% від потреби, а медикаментами - на 70%.
Всі працівники закладу пройшли обов’язкові профілактичні медичні 

огляди та флюорографічне обстеження. Відповідно до діючого законодавства т і . 

наказу директора від 01.09.2010 №84 «Про затвердження номенклатури спра; 
та призначення відповідальних» медичні книжки всіх працівників зберігаються 
у кабінеті медсестри.

Індивідуальне навчання організовано в умовах загальноосвітньою 
навчального закладу для десяти учнів, які мають вади психофізичноге 
розвитку: 7 з них відвідують загальноосвітній навчальний заклад з частковою 
інтеграцією в життя класу, 3 навчаються в домашніх умовах.

Слід відмітити, що індивідуальне навчання організоване в основном 
згідно вимог Положення «Про індивідуальну форму навчання в систем 
загальної середньої освіти». У закладі наявна відповідна документація, якаГ^> 
підставою для організації індивідуального навчання хворої дитини. * _

Заступниками директора складено розклад уроків та графік робо; , 
учителів, які погоджено з батьками та затверджено директором закладу.

Навчання хворих дітей здійснюється за індивідуальними навчальнимї 
планами, які складені вчителем з урахуванням психофізичних та пізнавальних 
можливостей дитини. Для цього учителями спільно з психологом попередим 
проводилося вивчення стану рухових функцій дитини, мовлення 
інтелектуального розвитку. У процесі обстеження зверталась увага н; 
працездатність, активність, цілеспрямованість, особливості уваги, пам’яті 
Учителі самостійно обирають індивідуальні форми і методи контролю за рівнем 
знань учня.
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Гарячим харчуванням охоплено 723 учні (99,6% від загальної кількості). 
З учнів отримують грошову компенсацію.

Безкоштовне харчування отримують 303 учні початкових класів, що 
становить 100 % від загальної кількості дітей даної категорії.

У ході перевірки виявлено, що адміністрацією навчального заклад) 
забезпечуються певні умови для організації харчування учнів.

На початку навчального року видано наказ «Про організацію харчування 
школярів», яким визначено відповідального за організацію харчування, за 
подачу заявок на харчування, проведення бракеражу готової продукції 
чергування вчителів (учнів старших класів) у їдальні. Також створені 
громадську комісію з контролю за станом організації харчування.

Організовано роботу пришкільного табору з денним перебуванням 
«Веселковий». Охоплено активним відпочинком 351 дитину, що становить 
48,5% від загальної кількості учнів.

У 2010 році за рахунок виділених в установленому порядку з державного 
бюджету коштів оздоровлено 128 учнів, що становить 18,0 % від загальної 
кількості.

Першочергова увага приділялась оздоровленню дітей-сиріт, позбавленії 
батьківського піклування, дітей-інвалідів, напівсиріт, дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих дітей.

В ході вивчення з ’ясувалось, що нормативно-правова база у закладі 
питань організації оздоровлення та відпочинку дітей наявна, зокрема 
відповідні накази, журнал обліку заяв батьків, заяви батьків, медичні довідки 
для отримання путівок, списки дітей пільгових категорій тощо.

Разом з тим в ході атестаційної експертизи комісією виявлено у робот 
адміністрації, педагогічних працівників окремі недоліки, невирішені 
проблеми.

За наслідками перевірки трудових книжок працівників були виявлені 
окремі порушення.

Потребує вдосконалення написання наказів. Зокрема, низка наказів і 
непослідовно долученими, по закладу відсутній наказ про призначення 
відповідального працівника за ведення ділової документації (порушення п.1.5. 
Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних 
закладах І-ІІІ ступенів), виявлені недоліки в оформлені окремих наказів тощо.

При визначенні структури методичної роботи не враховано, що ( 
малодосвідчені фахівці, не створено школу молодого вчителя. Структура не 
відображає всі форми роботи, які прописані в наказі «Про організація 
методичної роботи з педагогічними кадрами».

Структура планів роботи шкільних методичних об'єднань не суперечить 
чинним методичним вимогам, проте у вступі бракує аналітичності, як правило 
це просто констатація фактів, перелік проведених за минулий рік заходів.

Поза увагою керівників шкільних методичних об'єднань залишається 
практична робота з окремих розділів програми: складання і обговорення 
поурочних і методичних розробок; спільна підготовка і вивчення складних \ 
методичному плані тем, розділів програм.



Не витримується технологія вивчення, узагальнення та впроваджені. І  
ППД (немає наказів, плану вивчення, відсутня виставка матеріалів \ 
методичному кабінеті з популяризації вивчених досвідів).

В окремих ділянках дах школи потребує заміни шиферу, необхідне 
продовжити роботи з утеплення горища.

Директор не пройшов навчання з питань охорони праці з отриманням 
відповідного посвідчення.

Працівники, які приймаються на роботу, під розписк) 
ознайомлюються з умовами праці в навчальному закладі, з наявністю ні 
робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та з їх правам і 
на пільги, компенсації за роботу в таких умовах (стаття 5 Закону України «Прі 
охорону праці».

Не проводилась атестація робочих місць у навчальному закладі 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року № 442

Не організовано належним чином медико-педагогічний контроль зі. 
організацією фізичного вихованням в школі.

За наслідками проведеного анкетування серед учнів 1-11 класи 
встановлено, що вміють плавати лише 234 учні, займаються в секціях дитячо- 
юнацької спортивної школи лише 146 дітей. ^

Необхідно всьому педагогічному колективу сприяти більш масово^я 
залученню учнів до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах міста.

Вчителям фізичної культури потрібно активізувати роботу в питанні 
навчанню дітей плаванню, можна плідно використовувати канікулярний період 
(осінні, зимові, весняні канікули).

Педагогічними працівниками допускаються порушення у веденні класних 
журналів.

Необхідно забезпечити комп’ютерною технікою, під’єднаною до мережі 
Інтернет, кабінет психолога та соціального працівника. Даний кабінет взагалі 
не забезпечується профільною навчально-методичною літературою.

Потребує покращення матеріально-технічна база навчальних приміщені 
Малої академії народних мистецтв і ремесел.

Необхідно переглянути питання раціональності та ефективнос і 
використання теплиці в рамках загальношкільного навчально-виховної 
процесу та Малої академії.

Потребує доопрацювання і редагування Статут самоврядної організації 
Надто громіздкою є структура організації, обов’язки окремих груп різних 
центрів дублюються. Статутом не визначено процедури повного формуванні 
складу самоврядної дитячої організації. Необхідно залучати до співпран 
ширше коло педагогічних працівників.

Під час проведення вибіркових контрольних, самостійних робіт в ход 
експертизи по 10 відсотків і більше учнів в окремих класах не підтвердили сво 
бали достатнього та високого рівнів з хімії, фізики, інформатики, трудової * 
навчання, музики, основ здоров’я (порівняльний аналіз успішності додається).

На низькому рівні організовано роботу із залучення учнів до роботи 
Малій академії наук учнівської молоді.



Не системно ведеться підготовка учнів до участі у районних олімпіадах 
з іноземної мови.

Рідко вчителями іноземної мови застосовуються логічно-зорові, слухово 
зорові навчальні опори у процесі роботи над розвитком усного мовлення дітей.

Окремі матеріали паспорту кабінету хімії вимагають систематизації т і , 

інформаційного оновлення, відсутній перспективний план роботи кабінету.
Не всі уроки хімії проводяться в пристосованому кабінеті (збіги е 

розкладі), що унеможливлює якісне виконання практичних та лаборатории 
робіт.

Проточна вода наявна лише в лаборантській, в кабінеті хімії її немає. Не 
працюють електричні розетки та витяжна шафа, що не відповідає вимогам 
охорони праці та правилам техніки безпеки при вивченні хімії. Потребують 
ремонту (заміни) учнівські столи та стільці, підлога.

Типові помилки учнів на контрольному зрізі були допущені у назвах 
вуглеводнів, при написанні хімічних властивостей вуглеводнів.

Недостатньо організаційним на уроках трудового навчання є процес 
формування в учнів навичок проектної діяльності (особливо в 7-х класах), 
уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомого виборх 
технологічних прийомів й технічних засобів.

Наявний комп’ютер, без мультимедійного проектора або інтерактивно: 
дошки не дає можливості у повному обсязі використовувати інформаційно- 
комунікативні технології та програмно-педагогічні засоби навчання на уроках 
фізики.

При вивченні стану фізики у навчальному закладі виявлено ряд 
суттєвих недоліків:
- вчителі недостатньо використовують на уроках інформаційно-комунікаційн. 
технології та програмно-педагогічні засоби навчання;
- на уроках мало уваги приділяється індивідуальній роботі з предмета, 
диференціації навчання на уроках та домашніх завдань;
- формально здійснюється перевірка лабораторних робіт;
- позакласна робота з предмета проводиться епізодично, в основному перед 
районною олімпіадою, про що свідчать результати районної олімпіади;
- не раціонально використовується кабінет фізики (понеділок -  3,5,6 уроки 
вівторок -  4 урок; середа -  5 урок; четвер -  3,4,5,6 уроки; п’ятниця -  4,6 уроки 
кабінет вільний), що створює певні труднощі при проведенні уроків в іншип 
час, коли уроки співпадають у вчителів фізики.

Потребує оновлення майданчик для занять із стройової підготовки. 
Вимогам щодо проведення навчальних занять не відповідають навчальні місця 
для вивчення прийомів і правил стрільби, занять із тактичної підготовки 
практичного вивчення обов'язків днювального роти, практичного вивченні* 
обов'язків чатового.

При наявності у школі стрілецького тиру (використовується як складське 
приміщення) практичні стрільби з пневматичної гвинтівки проводяться у 
пристосовану приміщенні, що призводить до порушення правил техніки 
безпеки при проведенні стрільб.



У зв’язку з відсутністю навчальної зброї не сформовані в допризовники 
практичні навички розкладання та складання автомата.

Матеріали паспорту кабінету інформатики потребують систематизації, 
заміни -  інструкція з техніки безпеки в кабінеті.

Не здійснюється поділ класів на групи в 9-х класах, хоча це можливо 
згідно чинних вимог, що унеможливлює забезпечення кожного учн;. 
комп’ютером на уроці, навіть при виконанні практичних робіт.

Вчителю інформатики більше уваги слід приділяти організації класч 
використанню міжпредметних зв’язків при формуванні практичних завдань. 
Весь матеріал, що вивчається, закріплювати практичними завданнями т 
вправами, робити узагальнені висновки. Завдання для учнів повинні носить, 
диференційований характер. Адміністрації школи необхідно посилити контроль 
за відвідуваністю учнями уроків інформатики, які для деяких груп проводяться 
на 6-8 уроках. Вчителю слід детальніше опрацювати діючу Інструкцію 
ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів.

Слід зауважити, що заміни потребує тестуюча програма, інтерфейс якої е 
російськомовним.

Учні 9-А класу з труднощами справлялись з тестовою оболонкою 
завданнями, що свідчить про несистематичне використання даної ф о р ^  
оцінювання навчальних досягнень.

Проблемними для деяких учнів 10-А класу виявились рівневі практичн. 
завдання. Зокрема на їх виконання вихованці затрачають дуже багато часу.

Рівень естетичного оформлення та технічного оснащення кабінет} 
суспільних дисциплін має бути кращим.

Вчителі історії не завжди диференціюють домашні завдання, отже ’на
завжди здійснюють навчальний процес в рамках особистісно орієнтованого 
навчання, не завжди дотримуються методичних рекомендацій щодо ведення 
класних журналів, рідко використовують наявне інформаційне забезпечення.

Відсутність комп’ютерної техніки в кабінетах математики обмежу» 
можливості з проведення математичних експериментів, практичних занять 
візуального інтерпретування математичної діяльності, проведення досліджень.

Вчителями музики не завжди використовується ними ж виготовле',’’)  
наочність, роздатковий матеріал. ^

Адміністрації навчального закладу потрібно звернути увагу на те, щоб ус. 
уроки музичного мистецтва проводилися в кабінеті матеріально і технічне» 
забезпеченому, а також відремонтувати та настроїти піаніно.

В зв’язку з відсутністю в кабінеті біології сучасного комп’ютера не 
використовується систематично під час навчального процесу мультимедійний 
проектор.

Вчитель основ здоров’я Покальчук Віталій Іванович під час проведенш. 
уроків використовує в основному пасивні форми роботи (пояснення, епізодичні, 
бесіда). Значна частина дітей на окремих етапах уроку не залучається до 
роботи, навчально-методична база предмета потребує негайного покращення.



Питання стану основ здоров’я слухалось на засіданні педагогічної ради \ 
січні 2009 року (протокол від 23.01.2009 № 1). Рішення затверджено наказом по 
школі від 11.02.2009 № 18 «Про стан навчальних предметів (фізкультура, ОБЖ. 
основи здоров’я) в школі. Особливості фізичного розвитку і стан здоров’я 
учнів». Наголошувалось на слабкості навчальної бази, але нічого донині не 
змінилось.

В порушення вимог вчителі початкових класів задають домашні завдання 
на вихідні, не дотримуються вимог щодо заповнення класного журнал) 
(неправильне виставлення оцінок за списування).

Для контролю за температурою повітря в приміщеннях необхідне 
забезпечити навчальні кабінети термометрами.

Не систематичною є гігієнічна підготовка вчителів та технічного 
персоналу.

Для визначення учням необхідного розміру меблів у класних кімнатах 
повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінійка. Не у всіх класах 
шкільні меблі промарковані відповідно до Державних санітарних правил і нор: 
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 
навчально-виховного процесу в навчальному закладі (п.8.2.).

Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, 
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально- 
виховного Процесу П.11.8. результати ПОГЛИблеНИХ МеДИЧНИХ ОГЛЯДІВ Тс. 

проведення комплексу оздоровчих заходів в умовах загальноосвітнього 
навчального закладу повинні розглядатись на педагогічних радах двічі на рік.

Потребує активізації роз’яснювальна робота серед батьків щодо 
проведення профілактичних щеплень дітей.

Слід відмітити і недоліки в організації та проведенні індивідуального 
навчання: учителі при плануванні уроку не дотримуються необхідних 
структурних компонентів спеціального уроку, форми, прийоми, методи 
навчання не мають корекційної спрямованості.

Експертна оцінка діяльності Березнівської загальноосвітньої школи 1-11. 
ступенів № 2 показала, що організація навчально-виховного проц<?с> 
оцінюється у 11,19 бала (достатній рівень), ефективність навчально-виховного 
процесу у 11,25 бала (достатній рівень), управління навчальним закладом -  \  
13,88 бала (достатній рівень), соціальний захист, збереження та зміцнення 
здоров’я учнів та працівників закладу -  11,38 бала (достатній рівень), загальні 
результативність освітньої діяльності навчального закладу -  47,7 бал; 
(достатній рівень).

Комісія вважає, що заклад може бути атестованим. Керівник у с т а н о в і :  

Боровець Віктор Іванович відповідає займаній посаді.



Пропозиції щодо вдосконалення діяльності установи:
1. Адміністрації навчального закладу:
1.1. До 01.09.2011 розробити заходи щодо ліквідації недоліків та виконанню 

пропозицій експертної комісії (копію надіслати у відділ освіти).
1.2. Протягом 2011/2012 навчального року вивчити і проаналізувати систем) 

роботи учителів, учні яких у ході атестаційної експертизи показали 
низький рівень знань. Результати узагальнити наказом.

1.3. До 1 січня 2012 року заслухати на засіданні педагогічної ради питання 
стану основ здоров’я.

1.4. Посилити ефективність контролю за станом викладання предметів та 
рівнем знань школярів. Проводити два рази в рік об’єктивні 
директорські контрольні зрізи, результати узагальнювати наказом.

1.5. Забезпечити виконання положень Інструкції з ведення ділової 
документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, 
затвердженої наказом МОіН України від 23.06.2000 №240.

1.6. Дотримуватись в подальшій роботі вимог Інструкції про порядок веденні, 
трудових книжок (постійно).

1.7. До 1 січня 2012 року провести атестацію робочих місць у навчальному 
закладі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України гкП 
01.08.1992 року № 442. ЛТ1

1.8. До 01.01.2012 забезпечити комп’ютерною технікою, під’єднаною Ао 
мережі Інтернет, кабінет психолога та соціального працівника, кабіне- 
біології -  сучасним комп’ютером

1.9. До 1 грудня 2011 року завершити роботи з утеплення горища навчального 
корпусу школи.

1.10. Тримати на постійному контролі стан відвідування занять учнями.
1.11. З 1 вересня 2011-2012 навчального року забезпечити раціональне та 

ефективне використання теплиці в рамках загальношкільного навчальцо- 
виховного процесу та Малої академії народних мистецтв і ремесел.

1.12. До співпраці з органами учнівського самоврядування залучати вее. 
педагогічний колектив (постійно).

1.13. До 20.01.2012 провести роботу щодо покращення матеріально-технічної 
забезпечення навчальних кабінетів, класних кімнат, спортивного залу£і\ 
медичного кабінету. ^

1.14. Належним чином організувати медико-педагогічний контроль 
фізичним вихованням учнів (спільний наказ Міністерства охорон, 
здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 JV 
518/674).

1.15. Забезпечити виконання усіх положень Постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 (постійно).

1.16. Розглядати результати поглибленого медичного огляду та проведенню 
комплексу оздоровчих заходів в умовах загальноосвітнього навчальнОг 
закладу на засіданнях педагогічної ради двічі на рік.



1.17. Привести у відповідність до наказу «Про організацію методичної роботі 
з педагогічними кадрами» структуру методичної роботи, забезпечите 
роботу «Школи молодого вчителя» (з 01.09.2011).

1.18. До 15 вересня 2011 року систематизувати вивчення, узагальнення т; 
впровадження педагогічного досвіду вчителів школи відповідно до 
технології.

1.19. З метою ефективного використання навчально-методичного забезпечення 
навчальних кабінетів складати раціональний розклад навчальних заняті 
(постійно, щосеместру).

1.20. Забезпечити відновлення водопостачання та водовідведення, робочий 
стан витяжної шафи в кабінеті хімії (до 01.12.2011 ).

1.21. Відремонтувати та настроїти піаніно (до 01.12.2011).
2. Вчителям навчальних предметів:
2.1. Активізувати роботу із залучення учнів до участі в конкурсі-захист: 

науково-дослідницьких робіт в рамках Малої академії наук учнівсько 
молоді (постійно).

2.2. Удосконалювати методику вивчення програмового матеріалу шляхом 
організації навчального процесу на основі використання інноваційни: 
технологій (постійно).

2.3. Постійно дотримуватись інструктивно-методичних рекомендацій щодо 
тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, ведення 
документації.

2.4. Систематично опрацьовувати фахову та методичну літературу з метою 
забезпечення безперервності самоосвіти.

2.5. Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів і батьків з питань безпеко 
життєдіяльності; постійно інформувати батьків про засоби попередженії 
травматизму (постійно).

Голова експертної комісії: 
Члени експертної комісії:

Г.Ковальчук
П.Хильчук 
Т.Неберикут 
В. Заяц 
М.Рубінс
H.Хвищук 
Т.Шнайдер 
О.Штиба 
Ю.Поліщук 
В. Шнайдер 
О.Цвенюк 
М.Решетняк 
В.Ясковець 
А.Кальчук
I.Якимець



e£ ç>7_

& < * /*  r à ^ f  6
У К Р А Ї Н А  

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ і НАУКИ

33028, м.Рівне, м-н Просвіти, 2 ; тел./факс 22-34-96, 22-32-93 ;

10.06.2011 
№ 05-02/ <ГОЗ
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Про атестацію Березнівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

На підставі рішення регіональної експертної ради при управлінні освіти і 
науки облдержадміністрації від 09.06.2011 протокол № 52, визнати 
Березнівську 30111 І-ІІІ ступенів №2 атестованою.


