
Звіт директора СЗОШ І-ІІІ ступенів № 8
м. Хмельницького Коріньовського С.П.

за 2021-2022 н.р.
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У 2021 – 2022 н.р. робота школи була спрямована на 
виконання:

Закону України «Про освіту»

Закону України «Про загальну середню освіту»

Наказів та розпоряджень органів управління з питань освіти і виховання

правил і норм охорони праці, техніки безпеки

реалізацію державних програм у галузі освіти 

Статуту та локальних правових актів школи

дотримання норм Конвенції про права дитини, наказів Міністерства освіти і 
науки України
нормативних документів щодо розвитку інклюзивної освіти
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Напрямки діяльності школи у 2021-2022 
рр.

Головним показником якісних 
змін у 2021/2022 н.р. стали:

Продовження створення 
комфортних умов навчання;

Підвищення рейтингу 
навчального закладу;

Розвиток індивідуальності 
кожного учня.

Матеріально-технічна база 
створювалась на принципах:

територія школи облаштована відповідно 
діючих вимог

приміщення школи відповідають санітарно-
гігієнічним нормам

протягом навчального року колектив школи 
працював над поліпшенням матеріально-

технічної бази; 

велась робота по дотриманню правил 
охорони праці та безпеки життєдіяльності.
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Ведеться робота по забезпеченні діяльності школи.
В наявності школи:

Два навчальні корпуси 

Дві бібліотеки,  ліфт

Їдальня (школа І ступеня), буфет (школа ІІ-ІІІ ступенів), ведеться будівництво їдальні

2 кабінети ЛФК, 2 ресурсних кабінети 

Кімнати для індивідуальних занять 

3 комп'ютерні класи, 3 мультимедійні кабінети

5 кабінетів обладнані мультимедійними комплектами
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Забезпечення й сприяння 
будівництва шкільної їдальні та 

облицювання з утепленням 
приміщення школи 
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Адміністрацією школи приділяється багато уваги 
естетичному вигляду навчального закладу. 



Встановлено  
універсальне 
ігрове поле

В школі реалізовано 
черговий проєкт 
бюджету участі 
громадських ініціатив: на 
спортивному 
майданчику 
встановлено 
універсальне ігрове поле 
для волейболу, гандболу 
та інших вуличних ігор.
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Майданчик з 
вуличними 

тренажерами

Реалізовано ще 
один проєкт 
бюджету участі 
громадських 
ініціатив.
СЗОШ №8 має 
сучасний 
майданчик з 
вуличними 
тренажерами.
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Оновлення 
території 

школи
Зусиллями 
педагогів 
школи був 
змонтований 
новий паркан.
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Робота над 
дизайном 
приміщенн
я школи, 

створення 
зон 

відпочинку
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Офіційний сайт школи завжди надає інформацію про шкільні 
новини, робить оголошення, інформує про бюджет і кошти, 

розповідає про роботу педагогічного та учнівського 
колективів.
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Інклюзивна освіта
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На базі школи створено 31 клас, 
здобували освіту 898 учнів

15 класів

Середні 
класи, 5-9

Початкова 
школа, 1-4
     12 класів

4 класи

Старші 
класи, 10-11

Всього

359 учнів

430 учнів

109 учнів

898 учнів

31 клас

Педагогічний 
патронаж 8 учнів

Сімейне навчання 2 учні

Індивідуальна 
форма навчання

10 учнів

За період війни з 24.02.22 до 03.06.22 школа 
прийняла на навчання 28 учнів



Зміна кількості учнів з ООП за період з 2014 року по 2022 рік 
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Послуги, які надаються дітям з 
особливими освітніми потребами 
педагогічним колективом школи
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Освітні

Соціаль
ні

Реабілітаційні

Педагогіч
ніПсихологічні

Частково 
транспортн
і
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Спеціалісти з реабілітації надають послуги:
❑ Розвиток дрібної моторики
❑ Вправи для реабілітації порушень постави
❑ Вправи для профілактики пласкої стопи
❑ Розробка верхнього плечового поясу, 

розробка ніг
❑ Вправи для корекції опорно-рухового 

апарату
❑ Вправи для релаксації, для розвантаження 

хребта
❑ Дихальні вправи, вправи для розвитку 

рівноваги
❑ Вправи для розвитку координації
❑ Вправи для розвитку навичок правильної 

ходьби



У початковій 
школі та школі ІІ-

ІІІ ступенів 
функціонують 

ресурсні кімнати
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Перевезення  
дітей з 

особливими 
освітніми 

потребами

Для перевезення 
дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами школі 
використовується 
мікроавтобус. 
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Фахівці для надання послуг дітям з особливими освітніми 
потребами 

Заняття з лікувальної фізкультури проводить  вчитель-реабілітолог

Проводять заняття 2 вчителі-логопеди та вчитель-дефектолог

До послуг учнів та батьків є 2 практичні психологи школи

Працює соціальний педагог

Допомагають у навчанні дітям з ООП асистенти вчителів. Їх у школі – 
19

Для послуг дітей – 2 асистента дитини

Для дітей з ООП працює 2 ресурсні кімнати, 2 кімнати  для 
лікувальної реабілітації, кабінети логопедів та психологів 



З метою поліпшення методичної роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами у школі працюють 

творчі групи «Повір у себе» (керівник Скрипник І.А.) та 
«Надія»(керівник Венгер О.М.)
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У 2021-2022 н. р. вчителі школи взяли 
участь у наступних онлайн заходах:
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Inclusive and Supportive Education Conference ISEC - 2021, Лондон 

Всеукраїнський науково-практичний симпозіум «Становлення інклюзивних процесів в Україні: поступ, 
досвід, перспективи», Івано-Франківськ 

Семінар-практикум «Роль асистента учителя в класі з інклюзивним навчанням: основні функції і 
завдання, форми співпраці», м. Варва 

Міжнародний онлайн-вебінар «Оцінювання якості освіти та перебігу навчання у спеціальних школах» 

Тренінг «Інклюзивне навчання: практики для щоденного використання в закладах загальної середньої 
освіти» 

Національний круглий стіл "Сучасні підходи допомоги дітям з РДУГ закордоном та в Україні: 
можливості та виклики« 

Науково-методичний семінар «Аутизм: навчання, спостереження та відповіді» за участі Кейті Бонавіц  

Онлайн-конференція «Інклюзія в громадах», “Pro.UD|Універсальний Дизайн» 



Науково-методичний семінар «Аутизм: навчання, 
спостереження та відповіді» за участі Кейті Бонавіц

24

https://presentation-creation.ru/


До Тижня поінформованості про осіб з особливими потребами 
було проведено низку заходів
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Для дітей з ООП 
проводять різні 

змістовні та цікаві 
заходи.

Наприклад, 
лялькова вистава 

«Як лисичка 
пташкою була»
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Довгий хвіст #EdCamp 
Khmelnitskyi Educational Facility 9 

привів  до нашої школи 
спікерку події, а заразом і 

консультантку професійної 
спільноти учителів 
природничих наук 

Хмельницького центру 
професійного розвитку 

педагогічних працівників 
Аксинію Лезнюк.
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Тренінг “Як навчати сучасних Петриків П
‘яточкіних?”
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Наша школа взяла участь у міському етапі 
Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед 

школярів “Cool Games 2021”.

Середня вікова група 3 
місце
Баранюк Артем 2010р 6-В
Сторожук Мілана 2010р 6-В
Гуровська Уляна 2009 7-В
Пелих Олександр 2009 7-В
Гунько Ірина 2008 7-Б
Махлай Ілля 2008 7-Б
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Молодша вікова група: 4 
місце
5-В 2011

Дубіцький Кирило
Шейко Назарій
Шейко Юлія
Брилко Діана
4-А 2012

Панченко Данило
Юрковський Арсен
Козак Вікторія
Шкреба Софія



На сертифікації вчителів в якості експертів ДСЯО 
цьогоріч працювали Бігус Л.А., Бігус І.М., Трофімчук 

М.Д.
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Наталія Атаманюк, 
вчителька початкових 

класів стала учасницею 
проєкту «Вчитель»

«Вчитель» — це 
документальний освітній 
проєкт, який складається із 12 
серій, 13 хвилин кожна. У серії 
відеороликів йдеться про 
вчителів, які працюють у 
спеціалізованих школах і 
класах.
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Марчук І.В. посіла І місце 
на туристичних  змаганнях 

«Живи активно»

Хмельницький міського центра туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді з 
метою популяризації та розвитку пішохідного 
туризму як засобу активного відпочинку та 
підвищення фахових знань з техніки пішохідного 
туризму і спортивного орієнтування для 
працівників закладів освіти Хмельницької міської 
територіальної громади з 6 по 7 жовтня 2021 року 
с. Головчинці Хмельницького району Хмельницької 
області на території рекреаційного центру «Берег 
надії» проводив туристичні змагання «Живи 
активно».
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Наші вчителі ведуть свої блоги та 
сайти
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Блог вчителя англійського 
мови Гончар Н.М.

Блог вчителя української 
мови і літератури Дядик Г.І.

Блог вчителя початкових класів Скрипник 
І.М.
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Вчителі нашої школи були на зустрічі EdCamp, на якій виступав 
Рудий О.В. “Цикл семінарів по ІІ Світовій війні-Київ-Дніпро”



Рудий О.В. під час дистанційного навчання 
проводить дуже пізнавальні уроки, на які 
запрошує  цікавих людей.
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Своїми розробками вчителі діляться з іншими на 
професійних сайтах “Радіо Свобода”, “На урок”, 
“Всеосвіта” та інших.
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Статі Білорусець Г.П.

Тести, ророблені Святушенко 
О.Л.

Семінар-практикум, 
проведений Маланчій В.О.
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28 учнів отримали 
Похвальні листи



Методична 
робота
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     Аналіз проведеної роботи свідчить, що науково-методична робота 
здійснювалася цілеспрямовано і була направлена на оновлення змісту, 
запровадження в практику нових освітніх технологій.
     Місія методичної роботи в школі в сучасних умовах полягає у 
стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню 
особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для 
вдосконалення педагогічної практики.



42



      У 2021-2022 
навчальному році 

педагогічний колектив 
школи продовжував  

працювати над 
впровадженням науково-

методичної проблеми 
школи.   

     Метою її реалізації 
було:
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З педагогами закладу проведені засідання 
педагогічної ради:
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Для забезпечення 
якісного упровадження 
нового Державного 
стандарту початкової 
загальної освіти працює  
шкільне методичне об’
єднання у складі 
досвідчених учителів: 
Скрипник І.А.- голова 
методичного об’єднання



Всі завдання методичне об’
єднання реалізовувало через 

колективні, групові та 
індивідуальні форми роботи

46



Розвиток обдарованості 
молодшого школяра
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Протягом навчального року були проведені засідання динамічної 
групи, на яких розглядалися питання інклюзивної освіти у контексті 
Закону «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 
використання новітніх методів і засобів навчання учнів з ООП
Вчителі та асистенти інклюзивних класів ділилися позитивним 
досвідом роботи у напрямках розвитку творчих здібностей учнів з 
ООП, виховання культури толерантності усіх учнів школи.

Основними завданнями динамічної групи «Повір у себе» 
(керівник Скрипник І.А.) у 2021/2022 н.р. були підтримка 
теоретичної та практичної готовності педагогів до 
впровадження в практику діяльності школи засад 
інклюзивного навчання. 
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Методика роботи з дітьми із особливими 
освітніми потребами
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Форми методичної 
роботи з 

педагогічними 
кадрами
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У школі 
функціонують 
методичні об’
єднання 
вчителів



Одним з пріоритетних 
питань методичної 

роботи є підвищення 
професійної 

майстерності вчителя 
через його самоосвіту, 
самовдосконалення 

задоволення 
індивідуальних потреб в 

особистому та 
фаховому зростанні, 
активізації творчого 

потенціалу. 
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В цьогорічних 
епідеміологічних 
умовах та умовах 
воєнного стану 
педагоги школи 
продовжували 

вивчати і 
впроваджувати 

дистанційне 
навчання.



Для проведення навчальних занять вчителі школи 
використовують такі ресурси (у відсотках):
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Виховна 
робота
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Протягом 
2021-2022 
навчального 
року виховну 
роботу школи 
було 
організовано з 
урахуванням 
основних 
положень:
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Завдання 
виховної 

роботи, над 
якими 

працював 
колектив школи
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Створення  
безпечного 

шкільного  
середовища
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В цілому завдання плану роботи школи виконано.
Зазначені завдання вирішувались завдяки:

❖ створенню особливого середовища, яке дає дитині можливість вибирати і приймати 
самостійні рішення;

❖ роботі по створенню безпечного толерантного середовища для учнів школи;
❖ усвідомленню педагогічної ідеї, що головною цінністю є дитина,  головним критерієм 

виховання - особистість випускника;
❖ співпраці з громадськими організаціями, співпраці з фаховими спеціалістами; зустрічі 

з ветеранами ВВВ та АТО, відвідування підрозділів МЧС, аварійно-рятувального 
загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області а 
військових частин, військових частин та      будинку «Просвіта» імені Т.Г.Шевченка;

❖ співпраці з службою у справах дітей Хмельницької міської ради; патрульної поліції, 
ювенальної превенції, Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради;

❖ роботі з реалізації елементів програм «Школа проти СНІДу», «Майбутнє починається 
сьогодні», «Родинна твердиня»; проведення занять з елементами тренінгів 
«Розвиток комунікативних здібностей», «Формування позитивної мотивації до 
навчання»,  тощо;
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❖ відвідуванню музеїв, філармонії, театру ім. Старицького та монотеатру  «Кут», 
кінотеатрів, бібліотек міста;

❖ заняттям учнів школи у різноманітних гуртках, секціях, об'єднаннях за 
інтересами;

❖ проведенню класними керівниками 1-11 класів виховних годин та тематичних  
виховних заходів;

❖ проведенню творчих тематичних виставок, поробок, конкурсів газет; тематичних 
акцій; флешмобів;

❖ участі у профорієнтаційних заходах міста учнями 9, 11 класів;
❖ проведенню засідань  Координаційної ради з питань профілактики та 

попередження правопорушень серед вихованців школи;
❖ проведенню  засідань методичних об’єднань класних керівників;
❖ проведенню  нарад при директорі; 
❖ проведенню педагогічної  ради (30.08.2021 р. -  «Організація виховного процесу 

2021-2022 н.р. щодо формування в учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»; 
08.11.2021 р. -  «Впровадження в школі принципів  академічної доброчесності» ).
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В школі були проведені традиційні загальношкільні 
заходи:

Свято “Першого дзвоника”

61



Олімпійський тиждень
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Тиждень заходів до Дня міста
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Брейн-ринг «Моя маленька 
Батьківщина» серед учнів 6-х та 10-х 
класів



Тиждень юридичних знань

64

Учні 9-х класів взяли участь у 
брейн-рингу “Юні правознавці”.

Учні 2-В класу провели урок “День 
прав людини”



Заходи до Дня Захисника України
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Свято Дня козацтва у 5-А класі

Учні 5-Б класу провели виховну годину 
“Козацькі забави”



Фестиваль української культури “В океані рідного народу 
відкривай духовні острови”
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Тиждень 
толерантності
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19.01.22 у школі відбувся Фестиваль Колядок та 
Щедрівок. В день Водохреща. По завершенню циклу 

зимових календарних свят, учні школи та учителі 
традиційно щедрують та співають обрядових пісень.
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День Соборності України
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У 2-А до Дня Соборності України відбулася 
зустріч з шкільним бібліотекарем Аллою 
Матвіївною

Учні 10-х класів провели 
інтелектуальну гру “Україніада”



Учні нашої школи брали активну участь у 
благодійних акціях
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  До Дня захисника та захисниць 
України учні СЗОШ №8 взяли участь 
у благодійній акції з метою 
підтримки захисників російсько-
українській війні на сході України.



Учні 3 – А класу 
відгукнулись на 

прохання 
Громадської 
організації 

“Братська єдність”. 
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Учні 3-Б класу 
взяли участь у 

благодійній акції 
громадської 
організації 

“Братська воля”. 
Діти підготували 

не тільки 
смаколики, а й 

малюнки та 
листи для воїнів. 
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Гурткова 
робота

Протягом 2021-2022 н.р. у школі створена 
мережа гуртків за інтересами дітей.
В цілому гуртковою роботою охоплено 247 
учнів, що становить 37,2% від загальної 
кількості учнів.
Крім шкільної мережі у навчальному закладі 
працює секція з футболу, що дає можливість 
організувати дозвілля дітей школи та 
мікрорайону, розвиваючи спортивні здібності та 
нахили учнів школи. 
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Гуртківці  школи є активними учасниками 
шкільних та загальноміських заходів. 
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У  2021-2022  н.р. 
маємо наступні 
досягнення 
наших учнів:
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У межах тижня “Сталої енергії”, силами членів гуртка “Еколог” було 
проведено захід у серію конференції для 7 – 11 класів.



4 листопада між членами гуртка “Пізнаємо рідний 
край” проведено конкурс “З глибин минулого”. Всі 
гуртківці показали гарні знання з історії.
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Питання 
соціального 

захисту дітей 
завжди в центрі 

уваги 
педагогічного 

колективу. 
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Аналіз роботи психологічної служби
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● Психологічна служба освітнього закладу працювала відповідно до плану роботи.
● Проведено опитування, тренінги, тести з різних питань. Протягом року 

проводилася  індивідуальна робота з учнями схильними до девіантної 
поведінки.

● Організовано психолого-педагогічний супровід тим категоріям дітей та їх 
родинам,  які потребують психолого-педагогічної допомоги, проводилася 
корекційна робота у класах школи.

● Адміністрацією школи проводилась профілактична робота з питань правового 
виховання та булінгу.

● Протягом року у школі працювала  Координаційна рада з питань правового 
виховання учнів школи та соціального захисту.

● У навчальному році психологічною службою велась роз’яснювальна робота  з 
питань обізнаності учнів, педагогів та батьків з питань щодо булінгу та 
домашньому насиллю.

● У листопаді психологічною службою проведено  акцію «16 днів проти насилля». 
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Запобігання 
та протидія 

домашньому 
насильству

Враховуючи  новий Закон України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» та зміни у 
законодавчій базі Законів про освіту, у 2021-2022 н.р., в 
виховний план школи було внесено заходи щодо 
протидії булінгу та профілактики насилля у родині. 
Протягом року на батьківських лекторій проводилась 
роз’яснювальна робота щодо булінгу та домашнього 
насилля. На виховних бесідах класними керівниками 
та соціально-психологічною службою проведено цикл 
тренінгових занять, виховних бесід, переглянуто 
відеолекторіїв з питань домашнього насилля, булінгу 
та конфліктів серед учнів школи. 
У 2021-2022 н.р. методичне об’єднання класних 
керівників  працювало над створенням безпечного 
середовища у школі та основним  питанням у роботі із 
класами було питання організації роботи педагогічного 
колективу з профілактики проблеми домашнього 
насильства та булінгу у школі.
На офіційному сайті школи теж ведеться 
роз'яснювальна робота, надано телефони довіри 
тощо.
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Соціальним педагогом Кравець О.В. та практичним психологом 
Мандзюк К. С. проведено для педагогів школи заняття з 

елементами тренінгу на тему:”Шляхи формування здорового 
психологічного клімату в колективі”.
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У 5 В класі було проведено 
тренінг «Булінг. Погодьтеся, 

звучить страшно?».
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Фінансовий звіт
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Придбання 
матеріалів, 

обладнання та 
інвентаря по 
загальному 

фонду (2021 р.) 
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Придбання 
матеріалів, 

обладнання та 
інвентаря по 
загальному 

фонду 
(2021)
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Стан фінансів
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Спецфонд



Субвенції для 
дітей з ООП
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Витрати, пов’язані із впровадженням 
НУШ
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Наша школа в умовах війни
Леся Нікітюк у школі І ступеня 
створила центр для тимчасового 
перебування переселенців, який 
почав функціонувати вже 8 березня 
2022 р.
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За час роботи центру, з березня до 
травня, наша школа прийняла 2108 
переселенців, з яких 886 - діти.
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Саме діти, потребували найбільше уваги. Щоденно з 
дітьми працювали вчителі, асистенти, дефектологи, 
логопеди, психологи. Вони допомагали батькам і дітям 
по можливості відволіктися від поганих новин.

Перегляд 
мульфільму
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З дітьми постійно проводилися 
розвиваючі заняття
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Розвиваючі 
заняття з дітьми
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Разом з дітьми 
організували лялькову 
виставу
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Юний шахіст з м.
Каховки показував 
майстер клас гри у 
шахи, зацікавивши 
цим багатьох дітей
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Леся Нікітюк для дітлахів зробила неймовірне 
свято, запросивши до школи клоунів та аніматорів

96



Кожного дня у центрі приймають до 50 переселенців. 
Для них готують найсмачнішу їжу кухарі нашої школи та 
волонтери нашого міста.
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