
І. Загальні відомості про освітній заклад 

Славутська гімназія № 5 Славутської міської ради створений  рішенням  52 сесії VІІ  

скликання Славутської міської ради від 03.07.2020 року № 2-52/2020 «Про перепрофілювання  

(зміну типу), зміну найменування та затвердження статусів закладів освіти Славутської міської 

об’єднаної територіальної громади в новій редакції» та знаходиться у комунальній власності 

Славутської міської ради. 

Юридична адреса Славутської гімназії  № 5: 30000 Хмельницька область, м. Славута, 

вулиця Ярослава Мудрого, 60. 

 Славутська гімназія №5 є юридичною особою, неприбутковою установою, має 

самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, 

реєстраційні та спеціальні рахунки в органах Державного казначейства, фірмовий бланк. 

Засновником освітнього закладу є: Славутська міська рада. 

Організаційно-правова форма – комунальна організація (установа, заклад). 

Повне найменування: Славутська гімназія № 5 Славутської міської ради. 

У Славутській гімназії № 5 навчання здійснюється українською мовою.  

Проєктна потужність освітнього закладу 724 учнів. 

Кількість учнів в Славутській гімназії № 5 на початок 2020-2021 року - 514, на кінець – 

522, середня  наповнюваність - 29: 

Кількість учнів в Славутській гімназії № 5 на початок 2020-2021 навчального року – 514, 

середня наповнюваність – 28,6 

 

Кількість учнів в Славутській гімназії № 5 на початок 2021-2022 навчального року – 551, 

середня наповнюваність – 28,9 

 

Маємо стійку тенденцію до збільшення контингенту учнів з 353 (15 класів), середня 

наповнюваність – 23,5 у 2014-2015 навчальному році до 549 (19 класів) на початок 2021-2022 

н.р. при відсутності старшої школи (10,11 класи), середня наповнюваність класів 29,0 на 

початок 2021-2022 н.р.  

 

Рух учнів протягом 2020-2021 навчального року 
 

Початкова школа  Основна школа Усього в ЗЗСО 

 1-4 класи 5-9 класи 1-9  класи 

 10 302 7 212 

Усього класів школи:   18 

Усього учнів школи:   514 

Середня наповненість:   28,6 

Початкова школа  Основна школа Усього в ЗЗСО 

 1-4 класи 5-9 класи 1-9  класи 

 10 301 9 250 

Усього класів школи:   19 

Усього учнів школи:   549 

Середня наповненість:   28,9 

Класи 1 2 3 4 Усього 5 6 7 8 9 Усього Разом 

Кількість класів на паралелі 2 3 3 2 10 2 2 2 1 1 8 18 

Кількість учнів на початок 

навчального року 

61 91 86 64 302 60 46 49 30 27 211 514 

Прибуло учнів 1 1 5 0 7 2 3 0 1 2 8 15 

Вибуло учнів 1 2 1 0 4 2 1 0 0 0 3 7 

Кількість учнів на кінець 

навчального року 

61 90 90 64 305 60 48 49 31 29 217 522 



Режим роботи 2020-2021 н.р. 

1-4 класи: 

8.00 — прихід дітей до школи (перевзування, переодягання, привітання учнів і вчителів). 

8.30-12.00 — ранкові зустрічі, освітній процес (виконання робочого навчального плану за 

державними програмами ). 

09.05-09.25 (1 кл.), 10.10-10.30 (2 кл.), 11.00-11.30 (3 кл.), 12.10-12.30  (4 кл.) - сніданок. 

13.15-13.30 - обід. 

13.30-14.00 - прогулянка (динамічна пауза). 

14.00-15.00 - індивідуальні, групові та колективні заняття (виконання домашнього завдання, робота 

гуртків, секцій). 

15.00-16.00 - година відпочинку, рухливі ігри. 

16.00-17.00 - розвивальні заняття в гуртках. 

17.00-17.30 - відхід дітей зі школи. 

5-9 класи 

8.10 - прихід дітей до школи. 

8.30 -15.15 - освітній процес (виконання робочого навчального плану за державними програмами у 

форматі гімназії). 

11.20-11.35 - сніданок. 

13.15-13.30 - обід 

14.15-14.30 - прогулянка на свіжому повітрі. 

15.30-17.30 - розвивальні, консультативні заняття (робота гуртків, факультативів, спецкурсів, 

групових та індивідуальних консультпунктів). 

17.30 - відхід дітей зі школи. 

 

ІІ. Матеріально-технічна база освітнього закладу 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні 

 

 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними 

майданчиками. 

Найменування приміщень навчального 

призначення, інших приміщень, 

спортивних майданчиків (відповідно 

до нормативів матеріально-технічного 

забезпечення та Санітарного 

регламенту) 

Кількість  

приміщень 

(одиниць) 

Площа з 

розрахунку на 

одного учня (кв. 

метрів) 

Власні, в 

оперативному 

управлінні, 

наймі/ оренді 

приміщення, 

майданчики 
необ-

хідно  

фактич-

но  

необ-

хідно 
фактично 

Навчальні кабінети, класні кімнати 20 20 2,4 3,25 власні 

Майстерня 2 2 2,0 1,8 власні 

Спортивна зала 1 1 - - власні 

Бібліотека 1 1 - - власні 

Спортивний майданчик 4 4 - - власні 

Адреса 

приміщення 

Найме-

нування 

власника 

майна 

Площа 

(кв. м.) 

Найменування 

та реквізити 

документа про 

право власності 

або 

користування 

Інформація про наявність документів 

про відповідність 

санітарним 

нормам 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

нормам з 

охорони 

праці 

м. Славута вул. 

Я. Мудрого 60 

Славутська 

гімназія  

№ 5 

16505 

Свідоцтво на 

право власності 

№4577007 від 

16.10.2015 р. 

є є є 



3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків 

Найменування 

навчальних 

приміщень та 

майданчиків 

Найменування навчального 

обладнання 

Необхідно 

(одиниць) 

Фактично 

(одиниць) 

Відсоток 

потреби 

Майстерня 

Верстаки столярні 

Станок токарний 

Станок свердлильний 

Станок рейсмусний 

Станок  фугований 

Швейні машини 

Станок  деревообробний 

18 

3 

1 

1 

1 

15 

1 

18 

3 

1 

1 

1 

7 

1 

100 

100 

100 

100 

100 

47 

100 

Спортивний 

майданчик 

Жим ногами горизонтальний 

Тренажер для сідничних м’язів 

Тренажер для м’язів черевного 

пресу 

Прес с упором на руки 

Баттерфляй  

Жим від грудей-Верхня тяга 

ІК «Метелик» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

При підготовці до нового навчального року придбано 2 комплекти меблів у 1- ші класи, 2 

осередки вчителя, 2 стільці, закуплено дидактичне обладнання для початкової школи, 2 ноутбуки, 2 

принтери, 1 дошку у кабінет географії, стінка у кабінет математики. 

На 31 серпня 2021 року здійснено поточний ремонт 20 навчальних кабінетів,  їдальні, 

коридорів, спортивної зали, майстерні. Постелено лінолеум у 2 класних  кімнатах. Проведено 

капітальний ремонт кабінету інформатики.  

 

          Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики 

травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу  

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики 

травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як 

одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України № 1669 від 

26.12.2017 р., Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, які регламентують 

роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації 

Славутської гімназії № 5. Питання охорони праці та попередження травматизму обговорюються на 

нарадах при директорові (протокол № 1 від 05.01.2021 р. «Про стан охорони праці та техніки 

безпеки за 2020 р.», протокол № 4 від 20.04.2021 р. «Про перевірку ведення журналів реєстрації 

інструктажів з БЖ», протокол № 6 від 27.08.2021 р. «Про стан охорони праці і техніки безпеки в 

закладі», протокол № 9 від 24.10.2020 р. «Про  стан охорони праці в навчальних кабінетах та 

шкільних майстернях»)  

     В закладі  створено службу з охорони праці та призначено посадових осіб, які забезпечують 

вирішення конкретних питань охорони праці (наказ від 01.09.2020 р. № 128  «Про організацію 

роботи з охорони праці, техніки безпеки в Славутській гімназії № 5 та профілактики виробничого і 

дитячого травматизму  2020-2021 н. р.»). 

      Розроблено  та зареєстровано управлінням праці та соціального захисту населення в місті 

Славуті колективний договір між адміністрацією Славутської гімназії № 5 та первинною 

профспілковою організацією Славутської гімназії № 5 (дата укладання 09.06.2021 р.). 

     На початок навчального року оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних 

занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного 



стану закладу, акти готовності Славутської гімназії № 5  до 2020-2021 навчального року (18.08.2020 

р.).  Санітарно-гігієнічний стан Славутської гімназії № 5 задовільний.                                                                                                                                                               

       Для створення безпечних умов навчання у кабінетах фізики, хімії, біології, майстерні, 

спортивній залі призначені відповідальні за безпеку життєдіяльності у кабінетах - завідувачі 

кабінетів (наказ від 01.09.2020 р. № 115 «Про призначення завідувачів навчальними кабінетами та 

майстернями»). У кабінетах є необхідна документація щодо організації роботи з охорони праці, 

забезпечення безпеки життєдіяльності, розроблена система протипожежних заходів, 1 раз на рік 

проводяться тренування щодо евакуації працівників та учнів у разі такої необхідності, щорічно 

проводяться первинні інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки. В наявності всі 

необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів та з питань охорони праці працівників та 

учнів.  

    Забезпечується усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних 

захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками 

розслідування цих причин (наказ від 01.09.2020 р. № 136 «Про невідкладні заходи щодо 

попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму», від 02.09.2020  р. № 139  «Про 

призначення комісії з розслідування нещасних випадків»).   

     Розроблені та затверджені положення, інструкції  з охорони праці та безпеки життєдіяльності для 

окремих професій (категорій) учасників навчально-виховного процесу та окремих видів робіт, що 

діють у межах закладу, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на 

території Славутської гімназії № 5, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до 

нормативно-правових актів з охорони праці (наказ від 01.09.2020 р. № 127 «Про введення в дію 

інструкцій з охорони праці і безпеки життєдіяльності для окремих професій (категорій) учасників 

навчально-виховного процесу та окремих видів робіт»), програми вступного інструктажу з охорони 

праці для працівників закладу та первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці (наказ 

від 30.06.2020 р. № 98 «Про затвердження програми вступного інструктажу з охорони праці»). 

В квітні 2020 року проведено конкурс дитячого малюнка на тему: «Охорона праці очима дітей» 

(1-4 класи). Поновлено куточки «Охорона праці» та  «Пожежна безпека». 

        Ведеться робота з дотримання техніки безпеки: є куточки безпеки життєдіяльності, куточки з 

дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки. Всі навчальні  кабінети та класні кімнати 

забезпечено протипожежним інвентарем. 

         Щоденно у всіх шкільних приміщеннях здійснюється відповідний контроль за  температурним 

режимом та режимом провітрювання. Вологе прибирання класів здійснюється не менше ніж двічі 

на день. Відповідно до норм використовуються засоби дезінфекції під час прибирання санвузлів, 

харчоблоку, коридорів та сходів. Увесь технічний інвентар пронумеровано та промарковане 

відповідно до санітарних правил. 

         У класних журналах є вступні інструктажі з учнями 5-9 класу, бесіди з правил дорожнього 

руху, охорони здоров'я, протипожежної безпеки, профілактики травматизму. 

        На уроках інформатики, фізичного виховання, хімії, фізики, біології, трудового навчання 

вчителі проводять інструктаж з ТБ під час виконання лабораторних та практичних робіт, про що є 

записи на відповідних сторінках журналів. 

         Проведено роз’яснювальну роботу щодо позачергових інструктажів з пожежної безпеки та 

електробезпеки  з працівниками закладу. 

          Працівники закладу щорічно проходять медичне обстеження, забезпечені засобами 

індивідуального захисту. 

Документація з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності ведеться систематично, 

охайно, згідно з визначеними вимогами. 

 Організаційно-технічні заходи щодо поліпшення умов й охорони праці, здоров’я працівників 

та здобувачів освіти виконані. 

 Заходи щодо попередження травматизму серед учасників освітнього процесу виконані.                                                                                              

      Сплановано та проведено навчання та перевірки знань з питань охорони праці і безпеки 

життєдіяльності працівників закладу у 2020 році (протокол № 2 від 28.12.2020 р.).   Організовано та  

проведено навчання та перевірки знань з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності 

новоприйнятих працівників закладу. Наказом від 01.09.2020 р.  № 135 «Про організацію навчання і 

перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності педагогічних працівників Славутської 



гімназії № 5» затверджено атестаційну комісію по охороні праці. Комісією розроблено програму з 

навчання  педпрацівників закладу, складено графік настановчих лекцій, проведено контрольно-

оціночне заняття (протокол № 2 від 28.12.2020 р.).  

        Працівники закладу щорічно вчасно, за графіком проходять медичне обстеження. 

Протягом січня – серпня 2021 року у закладі проведено такі технічні заходи щодо 

поліпшення умов та охорони праці. 

Дератизаційні заходи - 4056,00 

Технічне обслуговування газокористувального обладнання котельні - 6083,00 

Навчання у сфері охорони праці та цивільного захисту - 640,00; 674,00 

Госповірка лічильників води - 726,19 

Повірка вимірювальні комплекси, коректори на базі витратоміра — лічильника — 1145,18 

Діагностика та перезарядка вогнегасників — 2265,00 

Виміри опору контурів заземлення та ізоляції електромережі — 5098,80 

Технічне обслуговування автоматичної установки пожежної сигналізації — 3828,00 

Цілодобове спостереження за протипожежним станом — 3420,00 

Охорона приміщення – 20468,60 

Технічне обслуговування котлів – 6000,00 

ІІІ. Кадрове забезпечення освітнього закладу. 

Кількісний склад працівників освітнього закладу 

 

Якісний склад педагогічних працівників 

Н.р.  Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Кваліфікаційна категорія та педагогічні звання 
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 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 

Усього педагогічних 

працівників 

41 36 36 

З них:    

учителів 39 (37 + 2 сумісники + 

1 (відп. по дог. за 

дит.) 

34 (31 + 2 сумісники 

+ 1 (відп. по догл. за 

дит.) 

34 (30 + 3 сумісники 

+ 1 (відп. по догл. за 

дит.) 

практичних психологів 1 1 1 

педагогів організаторів 1 1 1 

керівників гуртків    

Усього обслуговуючого 

персоналу 

17 17 17 

Усього працівників 58 53 51 

З них працює за 

сумісництвом 

2 2 3 



2018-

2019 

42 1  38 3 8 +  

1 (відп. по 

дог. за 

дит.)  

3 6 21 +  

1 

(сум.) 

 

9 + 

 2 (сум.) 

+ 1 

(відп. 

по дог. 

за дит.) 

3 

2019-

2020 

36 - 1 30 5 5 7 5 18 + 1 

(сум.) 

9 1 

2020-

2021 

36 - - 30 5 6 +  

1 (відп. по 

дог. за 

дит.) + 1 

(сум.) 

6 4 + 1 

(сум) 

16 +   

2 

(сум.) 

 

8 + 

 1 (сум.)  

1 

 

Дані про вік членів педагогічного колективу 

 

 

Дані про педагогічний стаж працівників 

 

Н.р. Кількість 

педагогічних 

працівників 

Педагогічний стаж працівників 

до 3 

років 

понад 3 

роки 

понад 

10 років 

понад 

20 років 

понад 

30 років 

понад 

40 років 

понад 

50 років 

2018-

2019 

42 4 5 9 18 5 1 - 

2019-

2020 

36 2 6 6 20 2 - - 

 

 

 

2020-

2021 

36 3 5 9 15 4 - - 

 

 

ПІП Посада Освіта Стаж педагогічної 

роботи 

Стаж роботи на 

посаді 

Василець Оксана 

Сергіївна 

Директор Вища 29 р. 4 м. 1 р. 

Новіцька Ірина 

Казимирівна 

Заступник Вища 28 р. 4 м. 1 р. 

Корешняк Ірина 

Сергіївна 

Заступник Вища  20 р. 1 р. 8 м. 

 

ІV. Медичне обслуговування учнів освітнього закладу. 

 Основним завданням медичної ланки в гімназії є надання першої невідкладної допомоги 

здобувачам освіти. Невід’ємною частиною роботи медичного працівника є тісна співпраця з 

педагогічним колективом та батьками. Проводяться індивідуальні зустрічі з батьками, на яких 

Н.р. Кількість 

педагогічних 

працівників 

Вік педагогічних працівників 

До 30 років 31-40 років 41-50 років 51-55 років Більше 55 

років 

2018-2019 42 6 10 17 3 6 

2019-2020 36 6 12 12 4 2 

2020-2021 36 6 9 12 6 3 



проводяться бесіди: «Значення щеплень у житті дитини» ( 25.08. - 28.08.20 р.), «Дифтерія – 

причини, лікування, профілактика», «COVID – 19. Рекомендації щодо профілактики 

захворювання». (25.08. - 28.08.20 р.) «Кір – небезпечне захворювання» (25.08. - 28.08.20 р.), 

«Небезпечні інфекційні хвороби» ( 26.01. – 29.01.21 р.), «Профілактика педикульозу, що потрібно 

знати» (03 – 05.09.2020.). 

 Спільно з СЦПМСД та ЦРЛ, сестрою медичною організовується проведення медичних 

оглядів (з 01.02 – по 28.08.2021 р. ), збір антропометричних даних учнів. Щомісячно проводиться 

обстеження на виявлення педикульоз та корости, медико - педагогічний контроль на уроках 

фізичної культури. Проводяться бесіди на різноманітні тематики: «Профілактика інфекційних 

захворювань», «Кір, профілактика», «Види травматизму» , «Профілактика травматизму», «Статеве 

дозрівання», «Засоби контрацепції », «Раціональне харчування – запорука здоров’я», «Грип та ГРВІ 

, лікування профілактика», «Невідкладні стани та перша допомога при них», «Правила поведінки на 

льоду », «Профілактика харчових отруєнь», «COVID -19, що потрібно знати і як запобігти 

захворюванню», «Допомога дитині при головному болю». 

 Сестра медична тісно співпрацює з  лікарями та медсестрами КП СЦПМСД та ЦРЛ. 

(проводиться щомісячна звірка профілактичних щеплень, травматизму, проводяться спільні 

обговорення щодо покращення медичного обслуговування в закладі). Забезпечує проходження 

медогляду всіма працівниками. Здійснює закупівлю дезінфікуючих та антисептичних засобів, 

медикаментів.  

Здійснює розподіл учнів по групах з фізичної культури, оформлює листки здоров’я, щоденний 

контроль за провітрюванням та вологим прибиранням класних кімнат. 

 Щомісячно відвідує навчальні конференції, які організовує медична установа. 

  Станом на 31.08.2021 року результати медичних оглядів 

Заплановано: 549 учнів (1-9 класи) 

Оглянуто: 516 учнів (1-9 класи) 

З них :  

- основна 412 уч.; 

- підготовча 102 уч.; 

- спеціальна 34 уч.; 

- звільнені 1 уч. 
 

V. Організація харчування учнів 
 

Назва організацій, що постачають продукти харчування  

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Радивилівмолоко». 

- ФОП Лавринюк Н. М. 

- ФОП Кравчук Г. В. 

- Приватне підприємство «Балтіка». 

- Товариство з обмеженою відповідальністю М’ясопереробний комплекс «Поділля». 

- Приватне акціонерне товариство «Славутський хлібозавод». 
 

Наявність і робочий стан технологічного та холодильного обладнання 

Холодильна камера – 2 шт. 

Холодильники – 2 шт. 

Електроплита 6-х- камфорна – 1 шт. 

Жаровня – 1шт. 

Духова шафа – 2 шт. 

Електроболер – 2 шт. 

 

Кадрове забезпечення харчоблоку (кількісний та якісний склад) 

Кухар 5 розряду – Кондратюк Т.В. 

Кухар 4 розряду – Мулярчук О.М. 

Комірник – Савчук Н.А. 

Кухоний робітник – Бондарук В.І. 



 

Графік  

харчування дітей у шкільній їдальні  Славутської  гімназії № 5 у 2020-2021 н. р. 

 

№ 

з/п 

Категорія  дітей, 

що харчується 

Час 

09.05 10.10 11.00 11.20 12.10 13.15 13.40 14.15 

1. Діти пільгових 

категорій 

     +   

2. Учні 1-4 класів         

 1-А +        

 1-Б +        

 2-А  +       

 2-Б  +       

 2-В +           

 3-А   +      

 3-Б    +     

 3-В   +      

 4-А     +    

 4-Б     +    

3.     Обіди за талонами  

5-6 класи 

     +   

4.     Обіди за талонами  

7-9 класи 

       + 

5. Група подовженого 

дня 

      +  

 

Забезпечення харчуванням учнів пільгових категорій. 

 

Станом на 31 травня 2021 року: 

- дітей військовослужбовців, учасників антитерористичної операції (АТО) та операції об’єднаних 

сил (ООС) – 47; 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 6; 

- дітей, з числа внутрішньо переміщених осіб – 3; 

- дітей-сиріт – 3; 

- дитина із сім’ї, що опинилась в складних життєвих обставинах, на підставі акту обстеження 

матеріально-побутових умов проживання дитини та рішення педагогічної  ради – 1. 

VI. Навчально-виховна робота в освітньому закладі  

 

1. Форми роботи з педагогічними працівниками. 

 

Протягом 2020-2021 навчального року: 

Педагогічний колектив закладу успішно працював над науково-методичною проблемою 

«Формування високоосвіченої, творчої особистості, здатної до самореалізації, професійного 

зростання, мобільності в умовах компетентнісного підходу», яка знайшла чітке відображення в 

роботі шкільних професійних об’єднань, засіданнях педагогічної ради, самоосвітній діяльності 

кожного педагога. 

На базі Славутської гімназії № 5 працювало чотири предметних професійних об’єднання 

вчителів: суспільно-гуманітарного циклу предметів (керівник Полончук А.І.), інформаційно-

математичного циклу предметів (керівник Романюк Л.Д.), природничо-оздоровчого циклу (керівник 

Власюк О.А.), початкових класів (керівник Гуцалюк Т.В.) та одне професійне об’єднання класних 

керівників (керівник Янківська О.В.), змістом роботи яких стала аналітична, організаційна, 



діагностична, дослідницька, науково-практична та інформаційна діяльність. Упродовж 2020-2021 

н.р. всі професійні об’єднання проводили практичні та теоретичні заняття під час засідань, вивчали 

результативність курсової перепідготовки та самоосвіти педагогів, надавали методичну допомогу 

педагогам закладу, готували матеріали на обласну педагогічну виставку «Освіта Хмельниччини на 

шляхах реформування».  

Роботи, які були представлені у березні 2020 року на обласну педагогічну виставку 

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»  відзначені дипломами: 

 – початкова освіта – розробка учителів початкових класів Бондарчук Л.А., Цикалюк О.П., 

Носко В.М., Нікіфорової Т.В., Петречук О.П. та Юрчук Г.М. – методичний посібник «Лепбуки 

до інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 1-2 класи» була відмічена дипломом І ступеня; 

 – географія – розробка учителя географії та економіки Власюк О.А.  – методичний посібник 

«Збірник завдань для контролю знань. ДПА 9 клас» була відмічена дипломом ІІІ ступеня; 

– економіка – розробка учителя географії та економіки Власюк О.А.  – методичний посібник 

«Засідання бізнес-клубу» була відмічена дипломом ІІІ ступеня. 

У 2021 році на обласну педагогічну виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах 

реформування» подано роботи двох педагогів:  

- Островської О.М., вихователя групи подовженого дня – збірник «Навчально-виховна година НУШ 

у групах подовженого дня під час проведення тематичних тижнів: «Світ захоплень», «Я 

мандрівник», «Ми дослідники, ми винахідники»» для учнів 3-4 класів»; 

- Садовської О.М., вчителя англійської мови – посібник «Завдання для розвитку граматичних 

навичок учнів 5 класу». 

У Славутській гімназії № 5 продовжили роботу динамічні групи:  

- «Акме-портфоліо учителя» (кер. Корешняк І.С.) – відображення планування та моніторингу 

результатів роботи педагогів освітнього закладу у «Книгах особистісного професійного зростання 

педагога»;  

- «Моніторинг дослідження навчальних досягнень учнів школи» (кер. Новіцька І.К.) – висвітлено 

результати моніторингу на стенді «Інфоцентр Славутської гімназії № 5» та сайті закладу.  

Активна форма методичної роботи – самоосвітня діяльність вчителя, яка забезпечує розвиток 

творчого потенціалу та формування позитивного іміджу сучасного педагога та спрямована на 

поглиблення знань з психології, педагогіки, методики і удосконалення науково-теоретичної 

підготовки з фаху. Педагоги Славутської гімназії № 5 здійснювали самоосвіту відповідно до планів 

самоосвітньої діяльності, а підсумки проводились шляхом виступів на засіданнях ПО та участі у 

роботі педагогічних рад «Інноваційна діяльність в системі формування компетентної особистості» 

(23.10.2020 року), «Модель сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця» (05.01.2021 

року), «Практика позитивної дисципліни під час освітнього процесу» (31.03.2021 року). 

 

2. Робота з молодими спеціалістами. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи методичної служби Славутської гімназії № 5  є 

робота з молодими вчителями. Для підвищення рівня професійної компетентності молодих вчителів 

з Богатиренком Б.П., Гедзюк Т.О., Носко В.М., Юрчик Я.С.  були проведені консультації з питань 

ведення шкільної документації, планування та проведення уроків, запровадження інноваційних 

методів навчання, організації роботи з обдарованими дітьми, організації гурткової роботи. 

  

3. Підвищення фахового рівня педагогів. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Графік підвищення кваліфікації працівників у 2021 році 

 

№ 

з/п 

Термін Категорія слухачів ПІБ 

1. 11.01-15.01 Вчителі основ здоров’я (5-9 кл.) Власюк О.А. 

2. 15.02-19.02 Вчителі індивідуального навчання Бабенко О.І., 

Богатиренко Б.П., 

Козак Н.С., 



 

Пройшли – 12 педагогів 

Пройдуть до кінця 2021 року – 3 педагоги 

Перспективний план  

проходження курсової перепідготовки працівниками  

Славутської гімназії №5 

№  

з/п 

ПІБ працівника Посада Рік 

проходж. 

курсів 

2020/2021                                2021/2022 2022/2023 2023/2024                              2024/2025 

1 Василець О.С. Директор 2021 +     

вч. математики 2017  +    

2 Новіцька І.К. ЗДНВР  2013  +    

вч. укр. мови і 

літер. 

2017  +    

3 Корешняк І.С. ЗДНВР -  +    

вч. фінансової 

грамотності 

2018   +   

вч. географії 2018   +   

4 Асанова Ю.В. вч. інформатики 2017  +    

5 Богатиренко 

Б.П. 

вч. інформатики -    +  

вч. індивід. 

навчання 

2021 +     

6 Бондарчук Л.Д. вч. початкових 

класів 

2018   +   

7 Власюк О.А. вч. географії 2018   +   

вч. 

природознавства 

2020 +     

вч. основ 

здоров'я 

2021 +     

8 Гайдук О.І. вч. англійської 

мови 

2018   +   

Марчук О.В., 

Садовська О.М., 

Степанюк А.В., 

Федорчук Н.П., 

Юрчик Я.С. 

3. 09.03-12.03 Вчителі основ здоров’я (5-9 кл.) Якимчук Г.А. 

4. 15.03-02.04 Новопризначені директори та заступники ЗЗСО (до 2-х 

років) 

Василець О.С. 

5. 11.05-14.05 Вчителі історії Марчук О.В. 

6. 24.05-28.05 Особи, на яких покладено обов’язки з питань ЦЗ Корешняк І.С. 

7. 20.09-24.09 Вчителі англійської мови, які викладають в початковій 

школі 

Садовська О.М. 

8. 29.11-17.12 Новопризначені заступники директорів ЗЗСО з 

навчальної, навчально-виховної, виховної роботи (до 2-

х років) 

Корешняк І.С., 

Новіцька І.К. 



вч. індивід. 

навчання 

2018      

9 Гедзюк Т.О. вч. англійської 

мови 

-    +  

10 Голуб М.П. вч. фізкультури 2018   +   

вч. індивід. 

навчання 

2018   +   

11 Гуцалюк Т.В. вч. початкових 

класів 

2019    +  

12 Єфімова М.Л. педагог-

організатор 

2020 +     

13 Жмурщук М.В. вч. англійської 

мови 

-  +    

14 Козак Н.С. практичний 

психолог 

-  +    

соціальний 

педагог 

-  +    

вч. індивід. 

навчання 

2021 +     

15 Мартинюк 

Г.М. 

вч. початкових 

класів 

2019    +  

16 Мархайчук 

М.В. 

зав. бібліотечно-

інформац. 

центром 

2018   +   

17 Марчук О.В. вч. історії        2021 +     

вч. 

правознавства 

2020 +     

вч. індивід. 

навчання 

2021 +     

18 Нікіфорова 

Т.В. 

вч. початкових 

класів 

2018   +   

вч. індивід. 

навчання 

2018      

19 Носко В.М. вч. початкових 

класів 

2020 (НУШ)+     

20 Островська 

О.М. 

Вихователь ГПД 2020 +     

21 Петречук О.П. вч. початкових 

класів 

2018   +   

22 Подворна О.В. вч. трудового 

навчання 

2017  +    

вч. технологій 2018      

23 Полончук А.І. вч. укр. мови і 

літер. 

2019    +  



24 Романюк Л.Д. вч. фізики 2018   +   

вч.  математики 2018   +   

25 Садовська 

О.М. 

вч. англійської 

мови 

- (НУШ)+     

вч. індивід. 

навчання 

2021 +     

26 Скачкова І.П. вч. початкових 

класів 

2019    +  

27 Смолій І.В. вч. початкових 

класів 

2019    +  

вч. індивід. 

навчання 

2017      

28 Степанюк А.В. вч. укр. мови та 

літер. 

2017  +    

29 Федорчук Н.П. вч. зарубіжної 

літерат. 

2019    +  

вч. індивід. 

навчання 

2021 +     

30 Цикалюк О.П. вч. початкових 

класів 

2018   +   

вч. індивід. 

навчання 

2019      

31 Юрчик Я.С. вч. музики 2020     + 

вч. обзотворчого 

мист. 

2020     + 

вч. індивід. 

навчання 

2021 +     

32 Юрчук Г.М. вч. початкових 

класів 

2018   +   

33 Язловецька 

Л.М. 

вч. математики 2017  +    

34 Якимчук Г.А. вч. біології 2017  +    

вч. 

природознавства 

2017      

вч. основ 

здоров'я  

2021 +     

вч. хімії 2018   +   

35 Янківська О.В. вч. англійської 

мови 

2018   +   

 

Позитивним у напрямку самоосвітньої діяльності є те, що протягом І семестру педагоги 

закладу підвищували свій методичний і фаховий рівень через активну участь в конференціях, 

курсах та онлайн-вебінарах.  



Вчитель початкових класів Бондарчук Л.А. взяла участь у роботі Всеукраїнської наукової 

онлайн-конференції «Здоров’язбережувальне освітнє середовище в сучасній школі» (Сертифікат ГО 

«ІППО» № 1083411154-66v, 27.11.2020р.).  

Частина педагогів успішно завершили онлайн-курси: «Ефективні рішення GOOGLE FOR 

EDUCATION для хмарної взаємодії» Асанова Ю.В., вчитель інформатики (Сертифікат ТОВ 

«Академія цифрового розвитку» №БС-00371, 20.10.2020р.); «Домедична допомога» (Сертифікати 

проєкту EdEra, 25.10.2020р.)  Козак Н.С., практичний психолог, соціальний педагог та Янківська 

О.В., вчитель анлійської мови; «Запобігання торгівлі людьми» (Сертифікат проєкту EdEra, 

25.10.2020р.), ««Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників 

шкіл» (Сертифікат проєкту EdEra, 25.10.2020р.),  «Усе, що треба знати для забезпечення прав 

підлітків в Україні» (Сертифікат проєкту EdEra, 25.10.2020р.),  Козак Н.С., практичний психолог, 

соціальний педагог; «Розгортання та використання середовища G SUITE в діяльності освітньої 

установи» Новіцька І.К., вчитель української мови та літератури (Сертифікат ТОВ «Академія 

цифрового розвитку» № 01341, 25.08.2020р.); «Онлайн-тестування у школі» Подворна О.В. 

(Свідоцтво платформи «На Урок» № ОК1-1120419, 27.10.2020р.); «Наука про навчання: Що має 

знати кожен вчитель?» Юрчик Я.С., вчитель образотворчого та музичного мистецтва (Сертифікат 

платформи PROMETHEUS, 27.10.2020р.). 

Протягом І семестру 2020-2021 н.р. у вебінарах взяли участь такі педагогічні працівники: 

Бондарчук Л.А. – «Розвиток практичних навичок в учнів початкових класів на уроках математики, 

української мови та читання» (Сертифікат платформи «Всеосвіта» № MD614864, 20.10.2020р.), 

«Кейс ТРВЗ завдань до інтегрованого курсу «Природничі науки»» (Сертифікат платформи 

«Всеосвіта» № GB124076, 21.10.2020р.), «Виклики пандемії: як розвинути в собі толерантність до 

невизначеності» (Сертифікат платформи «Всеосвіта» №КА425778, 26.10.2020р.); Василець О.С. – 

«Використання сервісу Canva for education під час дистанційного і змішаного навчання» (Свідоцтво 

платформи «На Урок» № В379-1683, 16.11.2020р.);  Гедзюк Т.О. – «Використання можливостей «На 

Урок» для дистанційного навчання» (Свідоцтво платформи «На Урок» № В251-276540, 

19.10.2020р.), «Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови» (Свідоцтво 

платформи «На Урок» № В349-276540, 19.10.2020р.), «Як зацікавити та мотивувати учнів у 

вивченні іноземної мови» (Свідоцтво платформи «На Урок» № В362-276540, 20.10.2020р.); Єфімова 

М.Л. – «Адаптація учнів п’ятих класів до навчання у середній школі» (Сертифікат платформи 

«Всеосвіта» № UT151994, 01.11.2020р.), «Розвиток активних громадян: практичні кейси» 

(Свідоцтво платформи «На Урок» № В373-1054968, 02.11.2020р.);  Козак Н.С. – «Психологічна 

готовність дитини до школи: діагностика та рекомендації» (Свідоцтво платформи «Всеосвіта»       

№ FW557922, 18.10.2020р.), «Психологічна підготовка школярів до участі в конкурсах і олімпіадах» 

(Свідоцтво платформи «На Урок» № В369-1559292, 22.10.2020р.); Новіцька І.К. – «Використання 

цифрової інноватики в управлінській та освітній діяльності» (Сертифікат ТОВ «Академія 

цифрового розвитку» № ДПО00111, 04.10.2020р.); Садовська О.М. – «Як зацікавити та мотивувати 

учнів у вивченні іноземної мови» (Свідоцтво платформи «На Урок» № В362-1472078, 26.10.2020р.). 

Протягом ІІ семестру педагоги закладу підвищували свій методичний і фаховий рівень через 

активну участь в онлайн-конференціях, онлайн-марафонах, онлайн-семінарах, фестивалях, курсах 

та онлайн-вебінарах.  

Вчителі початкових класів Бондарчук Л.А., Гуцалюк Т.В., Нікіфорова Т.В., Островська О.М., 

Петречук О.П., Скачкова І.П., Смолій І.В., Цикалюк О.П., Юрчук Г.М. взяли участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Результативна початкова освіта» 

(Сертифікат № ВОК-334, 12.01.2021р.), (Сертифікат № ВОК-862, 12.01.2021р.), (Сертифікат           

№ ВОК-2472, 12.01.2021р.), (Сертифікат № ВОК-2604, 12.01.2021р.), (Сертифікат № ВОК-2720, 

12.01.2021р.), (Сертифікат № ВОК-3253, 12.01.2021р.), (Сертифікат № ВОК-3317, 12.01.2021р.), 

(Сертифікат № ВОК-3835, 12.01.2021р.), (Сертифікат № ВОК-4147, 12.01.2021р.) відповідно. 

Педагог-організатор Єфімова М.Л. взяла участь у Всеукраїнському освітньому онлай-марафоні на 

тему «Толерантна освіта – запорука здорового суспільства» (Сертифікат платформи «Всеосвіта»     

№ BW918877, 25.03.2021р.). Вчителі початкових класів Мартинюк Г.М., Островська О.М., Смолій 

І.В. взяли участь у роботі онлайн-семінару на тему «Духовно-моральне виховання учнівської 

молоді у закладах загальної середньої освіти на засадах християнських цінностей» (Сертифікат 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» № 0651/04-03-С, 02-04.03.2021р.), (Сертифікат ДЗВО 



«Університет менеджменту освіти» № 437/08-04-С, 06-08.04.2021р.), (Сертифікат ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» № 0274/04-03-С, 02-04.03.2021р.) відповідно. Вчитель 

математики Язловецька Л.М. взяла участь у роботі Всеукраїнського науково-практичного онлайн-

семінару у рік математики в Україні «Шкільна математична освіта і обдарованість» (Сертифікат 

Національної академії педагогічних наук України (інституту обдарованої дитини НАПН України) 

№ СМ-180321/565, 18.03.2021р.), Всеукраїнської наукової онлайн-конференції «Компетентності 

педагогічних працівників. Різнобічність та ефективність» (Сертифікат ГО «РУХ Освіта»                 

№ 574614302182, 05.04.2021р.). Заступник директора з навчально-виховної роботи Корешняк І.С. 

взяла участь у Другій обласній практичній онлайн-конференції «Виховання під знаком інновацій» 

(Сертифікат ХОІППО №001678, 06.05.2021р.). Вчитель початкових класів Гуцалюк Т.В. взяла 

участь у Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Оберігаємо планету разом» з сталого 

розвитку дітей дошкільного віку і молодших школярів в онлайн форматі (14.05.2021р.). 

Частина педагогів успішно завершили онлайн-курси: «STEM-школа» Асанова Ю.В., вчитель 

інформатики (Сертифікат відділу STEM-освіти державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» №29/2021-08, 05.03.2021р.); «Освітні інструменти критичного мислення» Степанюк 

А.В., вчитель української мови і літератури (Сертифікат платформи «Prometheus», 21.04.2021р.); 

«Критичне мислення для освітян» Степанюк А.В., вчитель української мови і літератури 

(Сертифікат платформи «Prometheus», 21.04.2021р.). 

Протягом ІІ семестру 2020-2021 н.р. у вебінарах взяли участь такі педагогічні працівники: 

Козак Н.С. – «Суїцидальна поведінка у підлітків: причини виникнення та алгоритми подолання» 

(Сертифікат платформи «Всеосвіта» № BН912764, 11.03.2021р.);  Новіцька І.К. – «Шкільне 

діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи» за напрямами «Наскрізні 

навички», «Робота закладу освіти», «Практичні прийоми» (Свідоцтво платформи «На Урок»            

№ В437-65092, 10.03.2021р.).  

 

4. Використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних 

технологій під час освітнього процесу. 

Інноваційний пошук педагогів освітнього закладу має широкий спектр – це: 

- технологія особистісно-орієнтованого навчання (Полончук А.І., Новіцька І.К., Федорчук Н.П., 

Петречук О.П., Цикалюк О.П.); 

- розвивальне навчання (Василець О.С., Власюк О.А., Гедзюк Т.О., Смолій І.В., Юрчик Я.С., 

Подворна О.В.); 

- технологія критичного мислення (Гуцалюк Т.В., Язловецька Л.М.); 

- інформаційно-комунікаційні технології (Асанова Ю.В., Гуцалюк Т.В., Богатиренко Б.П., 

Якимчук Г.А., Язловецька Л.М.); 

- проєктна діяльність (Єфімова М.Л., Мартинюк Г.М., Нікіфорова Т.В., Корешняк І.С.); 

- технологія ігрової діяльності (Голуб М.П., Гайдук О.І., Юрчук Г.М., Носко В.М., Островська 

О.М.); 

- здоров’язбережувальні технології (Голуб М.П., Якимчук Г.А., Власюк О.А., Козак Н.С.); 

- інтерактивні технології (Бондарчук Л.А., Марчук О.В., Янківська О.В.); 

- технології Нової української школи (Нікіфорова Т.В., Петречук О.П., Юрчук Г.М., Бондарчук 

Л.А., Цикалюк О.П., Гуцалюк Т.В., Смолій І.В., Носко В.М.). 

 

5. Виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного 

досвіду 

Члени науково-методичної ради  вивчили та узагальнили досвід вчителів, які проходили 

атестацію у 2021  році:   

− досвід роботи вчителя початкових класів Гуцалюк Т. В. з проблеми «Формування комунікативної 

компетентності молодших школярів»; 

− досвід роботи вчителя географії Власюк О. А. з проблеми «Формування географічного мислення 

учнів на уроках географії як основної життєвої компетенції особистості»; 

− досвід роботи вчителя початкових класів Петречук О. П. з проблеми «Активізація пізнавальної 

діяльності учнів на уроках в початкових класах Нової української школи»; 



− досвід роботи вчителя початкових класів Бондарчук Л. А. з проблеми «Розвиток критичного 

мислення у молодших школярів як запорука ставлення успішної діяльності», 

− досвід роботи педагога-організатора Єфімової М. Л. з питання «Національно-патріотичне 

виховання – невід’ємна частина виховної роботи Славутської гімназії № 5»;   

− досвід роботи завідуючої БІЦ Мархайчук М. В. з питання «Шкільна бібліотека як один із 

інструментів національно-патріотичного виховання в освітньому закладі». 

Адміністрація Славутської гімназії №5 приділяла значну увагу організації та проведенню 

атестації педагогічних працівників. Відвідування уроків та виховних заходів, моніторинг досягнень 

учнів, звіти вчителів на робочому місці, вивчення та узагальнення досвіду роботи,  співбесіди - всі  

ці заходи мали місце  в роботі з учителями, які атестувалися. 

 У січні 2021 року пройшов творчий звіт на робочому місці вчителів Гуцалюк Т. В., Власюк 

О. А., Бондарчук Л. А., Петречук О. П., педагога-організатора Єфімової М. Л., завідуючої БІЦ 

Мархайчук М. В., які презентували досвід своєї  роботи. За результатами атестації вчителю 

початкових класів Гуцалюк Т. В. підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель»; вчителю географії Власюк О. 

А. підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; вчителю 

початкових класів Пертречук О. П. підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії»; вчителю початкових класів Бондарчук Л. А. підтверджено раніше 

присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; педагогу-організатору Єфімовій 

М. Л. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;  завідуючій БІЦ  

Мархайчук М. В. -  відповідає займаній посаді “завідувач бібліотекою”. 

 

VII. Управлінська діяльність 

№ 

з/п 

Вивчення стану викладання предметів Термін 

вивчення 

Накази 

1 Про вивчення стану викладання та якості знань учнів 4 

класів з предмету «Я у світі» 

листопад від 26.11.2020 р. 

№ 197 

2 Про вивчення стану викладання та рівня знань учнів 9 

класу з правознавства   

березень від 22.03.2020 р. 

№ 45 

Атестація 

1 Про вивчення досвіду роботи завідуючої БІЦ 

Мархайчук М. В. 

листопад від 13.11.2020 р. 

№ 188 

2 Про досвід роботи вчителя початкових класів Гуцалюк 

Т. В. з формування комунікативної компетентності 

молодших школярів. 

грудень від 04.12.2020 р. 

№ 202 

3 Про досвід роботи вчителя Власюк О. А. з формування 

географічного мислення учнів на уроках географії як 

основної життєвої компетенції особистості. 

грудень від 11.12.2020 р. 

№ 208 

4 Про досвід роботи вчителя початкових класів 

Бондарчук Л. А. з розвитку критичного мислення у 

молодших школярів як запорука ставлення успішної 

діяльності. 

грудень від 24.12.2020 р. 

№ 218 

5 Про досвід роботи Петречук О. П. з активізації 

пізнавальної діяльності учнів на уроках в початкових 

класах Нової української школи. 

січень від 29.01.2021 р. 

№ 14 

6. Про вивчення досвіду педагог-організатора Єфімової 

М. Л. з питання «Національно-патріотичне виховання 

– невід’ємна частина виховної роботи Славутської 

гімназії № 5.» 

січень від 30.01.2021 р. 

№ 15 

Виховний напрямок 

1 Про вивчення стану спрямування творчого розвитку 

особистості в Славутській гімназії № 5. 

жовтень від 09.10.2020 р. 

№ 169 

2 Про вивчення стану організації освітнього процесу в листопад від 13.11.2020 р. 



групі подовженого дня № 187 

3 Про вивчення трудового виховання, формування 

ціннісного ставлення до праці в Славутській гімназії № 

5 

грудень від 18.12.2020 р. 

№ 212 

4 Про вивчення стану формування духовності учнів в 

Славутській гімназії № 5. 

лютий від 05.02.2021 р. 

№ 22 

5 Про екологічну освіту в Славутській гімназії № 5. лютий від 22.02.2021 р. 

№ 31 

6 Про вивчення стану гендерного виховання учнів в 

Славутській гімназії № 5. 

квітень від 30.04.2021 р. 

№ 61 

 

Про навчальну діяльність  

 

            Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»  в Славутській гімназії 

№5 на початок 2020-2021 н.р. було укомплектовано 18 класів: 10 класів (І ступеня), 8 класів (ІІ  

ступеня). На початок навчального року  в закладі навчалося 514 учнів. Протягом року 7 учнів 

вибуло, 15 - прибуло. На кінець 2020-2021 н.р. в Славутській гімназії №5 нараховується  522 учні. 

      За результатами річного оцінювання в розрізі класів високий рівень навчальних досягнень 

виявили 31 учень (11 % від загальної кількості). Серед них  4 учні 4-А кл., 6 учнів 4-Б кл., 6 учнів    

5-А кл., 3 учні 5-Б кл., 2 учні 6-А кл., 2 учні 6-Б кл., 3 учні 7-А кл., 1 учень 7-Б кл., 3 учні 9 кл. 
Випускники 9 класу Леоненко В., Рішко О., Смолій Д. отримали свідоцтво з відзнакою. В цілому 

51,2 % учнів виявляють високий та достатній рівні навчальних досягнень з усіх базових дисциплін, 

48 % - середній рівень з окремих навчальних предметів, 0,7 % - початковий. Середній бал 

успішності по закладу становить 8,4.   

           Аналіз успішності учнів в розрізі класів показав, що найвищий академічний рейтинг серед 

учнівських колективів в 5-А класі де успішність 9,3 б.; друге місце посів  5-Б клас - 8,8 б., (класні 

керівники: Єфімова М. Л. та Садовська О. М.); третє місце з середнім балом 8,7 - 7-А клас (класний 

керівник: Романюк Л. Д.).  

Аналіз успішності учнів в розрізі навчальних предметів  і вчителів  вказує на високий рівень 

засвоєння програмового матеріалу (як. пок. усп. 100% ) з інформатики, основ здоров’я, трудового 

навчання, природознавства (вч. Богатиренко Б.П., Якимчук Г.А., Подворна О.В., Власюк О.А.), (90-

99%) з образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, фізичної культури, трудового навчання, 

інформатики, основ здоров’я  (вч. Юрчик Я.С., Голуб М.П., Бабенко О.І., Асанова Ю.В., Власюк 

О.А.), ( 80-89%) з української літератури, математики, хімії, біології, зарубіжної літератури ( вч. 

Полончук А.І., Романюк Л.Д., Якимчук Г.А., Федорчук Н.П. ), (70-79%) з української мови, 

української літератури, англійської мови, математики ( вч. Полончук А.І., Степанюк А.В., 

Садовська О.М., Гедзюк Т.О., Язловецька Л.М.). Найнижчі результати засвоєння учнями 

програмового матеріалу (менше 50%) виявили  з англійської мови (44 %, вч. Гайдук О.І.), геометрії 

(49%, вч. Романюк Л.Д.). 

Із 217 учнів  закладу 6 засвоїли програмовий матеріал на початковому рівні: з української 

літератури у 8 класі - 1 учень (вч. Степанюк А.В.), з англійської мови у 8 класі - 1 учень (вч. Гайдук 

О.І.), з історії України та всесвітньої історії у 8 класі - 1 учень, з історії України в 7-Б класі - 1 уч. 

(вч. Марчук О.В. ), зі спецкурсу «Фінансова грамотність» у 8 класі - 1 учень (вч. Корешняк І. С.).    

            Протягом навчального року адміністрацією закладу вивчено стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з предмету «Я у світі» у 4 класах  з 30.11 по 18.12. 2020 р., з 

правознавства у 9 класі з 01.02 по 15.03.2021 р. Результати вивчення узагальнені у відповідних 

наказах. З метою відстеження динаміки засвоєння школярами базового навчального матеріалу,  рівня 

знань, умінь і навичок з вивчених предметів здійснено порівняльний аналіз. Результати навчальної 

діяльності учнів у порівнянні з результатами за 2020-2021 н. р. свідчать про підвищення якості 

навчання з предмету «Я у світі» на 0,3, з правознавства  на 0,1.  

       Аналіз відвідування учнями навчальних занять вказує, що протягом 2020-2021 н.р. всього було 

пропущено 37228 уроків, з них з поважної причини - 12834, по хворобі - 24394. Відвідування по 

закладу за 2020-2021 н.р. – 91,03 %. 

            



VIII. Робота з батьками та громадськістю в освітньому закладі. 

 

Форми та види роботи з батьками. 

Залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі, проведення заходів у 

навчальному закладі 

Відвідування батьків вдома.  

Класні батьківські збори (вересень, грудень, січень, квітень, травень). 

Індивідуальні батьківські збори. 

Волонтерські акції. 

Благоустрій пришкільної території. 

Озеленення пришкільної території.  

Робота  з батьками у І семестрі  включала: традиційні батьківські збори у 1-9 класах 

(вересень), родинні свята, а також індивідуальні батьківські збори.  

Робота  з батьками у ІІ семестрі  включала: традиційні батьківські збори у 1-9 класах (січень, 

лютий), родинні свята, а також індивідуальні батьківські збори.  

 

Форми взаємодії з різними установами, органіаціями. 

Протягом І семестру 2020-2021 навчального року проведена робота щодо превентивного 

виховання учнів із залученням працівників правоохоронних органів, представників  громадських 

організацій: 

-  10.11.2020 року – пізнавальний урок-тренінг із залученням фахівців ДСНС у 6-Б класі «Наша 

безпека в наших руках» (фахівець 18 ДПРЧ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області  Якобчук 

Р.С., пожежний-рятувальник 18 ДПРЧ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області  Василюк 

М.О.); 

- 20.11.2020 року - індивідуально-профілактична бесіда з учнями «групи уваги» щодо дотримання 

внутрішньо-розпорядчих правил поведінки в школі, а також відповідальність згідно чинного 

законодавства; ( старший інспектор ЮПСП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області 

капітан поліції  Сопронюк Р.О.); 

- 26.11.2020 року – круглий стіл у 7-А класі «Голодомор – трагедія українського народу» 

(молодший науковий співробітник Славутського історичного музею Макогончук О.С.); 

- 10.12.2020 року – виступ на засіданні Ради профілактики правопорушень Славутської гімназії   

№ 5 «Обов’язки батьків і їх виконання, передбачених СКУ, зокрема ст. 150 сімейного кодексу 

України» (старший інспектор ЮПСП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій 

області капітан поліції Сопронюк Р.О.). 

Протягом ІІ семестру 2019-2020 навчального року проведена робота щодо превентивного 

виховання учнів з залученням представників  громадських організацій: 

- 11.03.2021 року – профорієнтаційний урок (семінар) у 9 класі «Професії майбутнього» 

(провідний фахівець з профорієнтації Славутської міськрайонної філії Хмельницького ОЦЗ 

Гоцюк О.Л.); 

- 03.06.2021 року – профілактична бесіда у 8 класі «Правила поведінки на водоймах та побуті» 

(старший інспектор ЮПСП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан 

поліції Сопронюк Р.О.). 

 

Фінансово – господарська діяльність 

До початку нового навчального року здійснено: 

− Поточний ремонт всіх навчальних кабінетів та інших приміщень – 53,8 тис. грн.  

Придбано: 

−  інтерактивну панель та комплект навчального обладнання для кабінету хімії/біології на 

загальну суму 140,7 тис. грн.  

− 2 комплекти одномісних парт (60 шт.) – 93,0 тис. грн. 

− 1 класну дошку – 4,0 тис. грн. 

− Меблі для кабінету інформатики – 40,7 тис. грн. (столи), 10,7 тис. грн.(стільці) 



− Засоби навчання (дидактичні матеріали) –7,2 тис.грн. 

− 2 ноутбуки – 46,9 тис. грн 

− 2 принтери – 15,1 тис. грн. 

Аналіз використання енергоносіїв за 6 місяців. 

Станом на 30.06.2021 року по Славутській гімназія №5 використання енергоносіїв: 

Природний  газ 

У 2021 році                                 14013 кубів на суму 81631,6 0 грн 

У 2020 році                                 9085 кубів на суму    80127,94 грн 

У 2019 році                               14005 кубів на суму 178866,03 грн 

 

У 2021 році використано 41% з запланованих 196800,00 грн. 

 

Електроенергія  

У 2021 році                                 19478 КВт на суму 69744,00 грн 

У 2020 році                                    11503 КВт  на суму 34250,57 грн 

У 2019 році                                    16811 КВт на суму  51488,09 грн 

 

У 2021 році використано 72% з запланованих 97300,00 грн 

 

Водопостачання та водовідведення     

У 2021 році                                            319 куб на суму 11883,20  грн 

У 2020 році                                            204 куб на суму    7750,98 грн 

У 2019 році                                            280 кубів на суму 9403,12 грн 

 

У 2021 році використано 55% з запланованих 21800,00 грн 

 

Телефон та інтернет 

У 2021 році                                              1500,00  грн 

У 2020 році                                             2246,93 грн 

У 2019 році                                             979,37 грн 

 

Вивіз та захорон.  сміття 

У 2021 році                                           30  куб  на суму 4422,96 грн 

У 2020 році                                            27  куб на суму   3980,67 грн 

У 2019 році                                            17 кубів на суму 1627,94 грн 

 

Профдезенфекція                                   

У 2021 році                                             4056,00 грн 

У 2020 році                                             2460,00 грн 

У 2019 році                                             2306,72 грн. 

 

5. Організація роботи щодо збільшення власних надходжень (оренда, розширення надання 

освітніх  послуг тощо). Участь у грантових проєктах. 

 

− Надходження від оренди за січень-червень 2021 р. – 2,3 тис. грн.   

Використано  на придбання дошки 4,0 тис. грн., податки – 0,8 тис. грн.  

Залишок на 01.07.2021 р.– 134,0 тис. грн. 

 


