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Місія  школи -



ДІМ, В ЯКОМУ ЗАТИШНО ВСІМ



В 1973 році була побудована 
нова школа на 320 місць як 
неповна середня. 

У 1975 році школа 
переведена у статус середньої.

За 34 роки зі стін 
Музичанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів було 
випущено 873 учні з них 71 учень 
нагороджений Золотою та 
Срібною медалями. Нині у 
школі працює 32 вчителі, які 
навчають на виховують 307 
учнів.



ШКОЛА – ПРОСТІР ЖИТТЯ ДИТИНИ; 
ТУТ ВОНА НЕ ТІЛЬКИ  ГОТУЄТЬСЯ ДО ЖИТТЯ, 

А ПОВНОЦІННО ЖИВЕ.

Юридична  адреса закладу:

08125  Київська  область,    

Києво-Святошинський район,    

с. Музичі,  вул. Музична, 2     

E-mail: muzychischool@ukr.net веб-адреса: www.muzychi-school.edukit.kiev.ua

Заклад засновано:   1973  – восьмирічна  школа,  1975 – середня  школа 

Нове приміщення школи введене в дію 1 вересня 1973 року, розрахована   на 320 
учнів

Загальна площа школи 1792 кв. м.

У школі  32  кімнати, з них  19– навчальні

У 2016 – 2017 н. р. в школі навчається 309 учнів

З них   1 – 4 класи   – 138

5 – 9 класи  – 144

10, 11 класи  - 25



КОНТИНГЕНТ УЧНІВ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

Музичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації Київської області - загальноосвітній 

навчальний заклад, який функціонує у відповідності з Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 р., занесений до Єдиного державного реєстру з 

ідентифікаційним кодом юридичної особи 36449844(Свідоцтво про Державну 

реєстрацію юридичної особи Серія А01 №143369). 

Код виду економічної діяльності: 85.20 –ПОЧАТКОВА ОСВІТА; 85.31 – ЗАГАЛЬНА 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА.

Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою

визначено площу території школи - 1,2365 га (Серія ЯЯ №154358).

Свою діяльність навчальний заклад здійснює на основі Статуту,

затвердженого наказом Відділу Освіти Києво-Святошинської районної державної

адміністрації 19.09.2016 №494.



АДМІНІСТРАЦІЯ  ШКОЛИ

Малинка Світлана Павлівна 
заступник директора з 

навчально – виховної роботи 
вчитель історії та 

правознавства, спеціаліст 
вищої категорії,

«Cтарший вчитель»
,

Цисаренко Олена Петрівна 
заступник директора з 

виховної роботи,
вчитель української мови та 

літератури , спеціаліст І 
категорії

Куценко Лілія Олексіївна
директор школи, вчитель  

російської мови та 
зарубіжної літератури, 

спеціаліст вищої категорії,
«Cтарший вчитель»



СХЕМА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



Кабінет  української мови
та літератури

Кабінет початкових 
класів ( 3А кл.)

Кабінет початкових 
класів(4А кл.)

Кабінет  початкових 
класів

Кабінет  англійської мови

Кабінет початкових 
класів (2кл.)

НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ



Кабінет  початкових класів Спортивна зала

Кабінет  музики

Кабінет  біології

Кабінет  обслуговуючої праці Кабінет  хімії

НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ



Кабінет  історії

Кабінет  інформатики Кабінет  обслуговуючої 
праці

Кабінет  початкових 
класів

Кабінет  зарубіжної 
літератури

Кабінет  початкових 
класів



НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ



Аналіз забезпеченості підручниками зроблений тільки за наявними бібліотечними

фондами.

Учні та педагогічні працівники школи забезпечені навчальною літературою на 100%.

На балансі шкільної бібліотеки перебуває 5510 шт. примірників навчальної та

методичної літератури для педагогічних працівників та учнів.

№

п/п

Класи Забезпеченість учнів

підручниками (%)

Потреба 

(автор, назва підручника, кількість)

1. 1 100%

2 2 100%

3. 3 100%

4. 4 100%

5. 5 100%

6. 6 100%

7. 7 100%

8. 8 100%

9. 9 100%

Разом: 100%

Забезпеченість учнів підручниками  

у 2016/2017н.р

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД ШКОЛИ



ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ:

Для забезпечення навчально-виховного процесу передплачені такі періодичні

видання: «Новий день», «Час Київщини», «Управління школою», «Заучу», «Шкільний

бібліотекар», «Шкільному психологу. Все для роботи», «Початкова освіта».

Передплата здійснена за рахунок благодійних коштів.

Фахові періодичні видання для початкової школи передплачені вчителями за власні

кошти. Також вчителі використовують електронні варіанти фахових періодичних

видань.

№ Передплачено: За рахунок спонсорських 

/благодійних/ коштів

кількість сума

1. на 2016 рік 5 1603,48

2. на 2017 рік 7 2063,36

Разом: 12 3666,84



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІКТ

Матеріально – технічне 
забезпечення

Кабінет інформатики
11 комп’ютерів

1 проектор  

З метою підвищення якості освіти усі педагоги школи успішно здали залік на володіння 

ІКТ, 4 вчителі освоїли програму “Intel” Навчання для майбутнього”, за допомогою якої 

ефективно впроваджують у навчально – виховний процес інформаційно – комунікаційні.



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІКТ
В управлінській діяльності задіяні 5  комп’ютерів. Всі комп’ютери навчального закладу 

підключені до мережі Інтернет. Три класи забезпечені телевізорами, 5 класів забезпечені 

комп’ютерами  для  використання в навчальному процесі вчителів. Є два проектори та два 

екрани для використання у навчальній та виховній діяльності.



РОБОТА ШКІЛЬНОГО ВЕБ-САЙТУ
Wеb-сайт школи розпочав функціонування із 2008 року. Періодичність оновлення 

інформації – щотижня. Відповідальний за своєчасне оновлення інформації на сайті учитель 

фізики та інформатики Троць В.І. Адреса http://muzychi-school.edukit.kiev.ua

Основні структурні 
компоненти Web-caйmy:

- патріотичне виховання юного 
покоління;
-новини із життя закладу;
- історія школи 
- інформація про адміністрацію, 
педагогічний колектив;
- окрема Web-сторінка бібліотеки 
- виховна робота, традиції школи;
- інформація про ЗНО та ДПА;
- інформація для вчителів, 
рекомендації для класних 
керівників;
- інформація для учнів та батьків; 
- фотогалерея;
- профорієнтаційний центр; 
- безпека дітей в Інтернеті;



Забезпечення педагогічними кадрами

Головне завдання 
колективу:

• навчити вихованців пізнавати світ

протягом усього життя;

• забезпечити реалізацію основних

положень особистісно – орієнтованого

підходу до навчання та виховання;

• створити сприятливі умови для

життєдіяльності та життєтворчості учнів.



КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ



ВІКОВИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ

до 
30років

9%до 
40років
28%

до 50 
років
22%

до 60 
років
19%

до 70 
років
19%

до 80 
років
3%



ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ 
ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ



АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ



Проходження атестації 
педагогічними працівниками

2014 2015 2016

Підтвердження вищої кваліфікаційної категорії 
та педзвання

4 3 2

Встановлення вищої кваліфікаційної категорії 1

Підтвердження вищої кваліфікаційної категорії 

Підтвердження першої кваліфікаційної категорії 1 1

Встановлення першої кваліфікаційної категорії 1

Підтвердження другої кваліфікаційної категорії 

Встановлення другої кваліфікаційної категорії 1 4



ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНОГО 
ПИТАННЯ ШКОЛИ

Навчаль

ний рік
Заходи Відповідальні

2016-2017

Створення картотеки літератури по створенню

позитивного іміджу навчального закладу

Заступник директора з НВР, 

бібліотекар

Підготовка психолого-педагогічної картки учня

та вчителя

Заступник директора, МО 

класних керівників, 

практичний психолог

Здійснення мотиваційних заходів щодо залучення 

учнівської молоді до роботи в МАН

Директор школи, заступник 

директор школи з НВР

2017-2018

Ознайомлення з теоретичними засадами та 

алгоритму дій щодо створення позитивного 

іміджу навчального закладу 

Заступник директора з НВР, 

члени методичної ради

Створення шкільного відділення МАН Заступник директора з НВР

Впровадження психолого-педагогічної картки 

учня в 1-х класах школи

Заступник директора з ВР, 

класні керівники 1-х класів

Впровадження в 2-11 класах програм розвитку 

особистості

Заступник директора з ВР, 

класні керівники 2-11-х класів



2018-2019

Утвердження позитивного іміджу школи через рейтингову
систему оцінювання

Заступник директора з НВР, члени 
методичної ради, практичний психолог

Організація роботи з обдарованими та здібними дітьми як шлях 
до підвищення рейтингу школи

Заступник директора з НВР, вчителі-
предметники

Формування позитивного іміджу школи через організацію 
учнівського самоврядування

Заступник директора з НВР, керівники
проектів

Збереження здоровя всіх учасників навчально-виховного 
процесу як важливий чинник формування іміджу школи

Директор школи

Підвищення майстерності учителя у процесі формування
позитивного іміджу школи

Директор школи, системний
адміністратор

2019-2020

Продовження та збереження традицій школи, організаційна
культура педагогічного колективу – невід’ємна складова
ефективного функціонування сучасного закладу.

Директор школи, заступники директора 
школи

Запровадження профільного навчання в старшій школи Директор школи, члени методичної ради

Налагодження партнерських зв’язків з ВНЗ Директор школи

Створення учнівських проектів за замовленням ВНЗ, сусідніх

підприємств, установ тощо

Заступник директора з НВР, керівники

проектів

Здійснення заходів щодо ліквідації комп’ютерної безграмотності

вчителів

Директор школи, системний адміністратор

комп’ютерного класу

Виготовлення різноманітних рекламних заходів для актуалізації 

іміджу школи

Директор школи, системний адміністратор

комп’ютерного класу

2020-2021

Внесення коректив в систему виховної роботи, навчально-виховний

процес, узагальнення результатів

Директор школи, заступники директора 

школи, члени методичної ради

Організація днів відкритих дверей, презентація учнівських

проектів, ярмарках, загальношкільних святах
Директор школи, 

Здійснення заходів щодо створення в школі центру довузівської

підготовки з окремих предметів

Директор школи, заступники директора, 

члени методичної ради

Дієва робота шкільного сайту, як рекламного майданчику де 

флотуватиметься позитивний імідж закладу 

Директор школи, системний адміністратор 

комп’ютерного класу

Використання в навчально-виховному процесі сучасних

інформаційних технологій
Заступники директора школи, 



Сучасна школа – освітній центр, де одні навчають, 
інші – навчаються, але всі разом вчаться, 

самовдосконалюються.

Високий рівень 

викладання рідної 

мови

Національні 

традиції, 

спорт

Культура 

поведінки

Комп’ютерна 

грамотність

Вивчення 

іноземних 

мов
Сучасна 

успішна 

школа

Дотримання здорового

способу життя

Сприятливий 

психологічний

клімат



Сучасний естетичний вигляд школи

Зв’язки з громадськістю

Участь у конкурсах, спортивних змаганнях та висока 
результативність 

Організація та проведення районних семінарів на 
високому рівні

Забезпечення якісного рівня знань

Результативність вступу випускників до ВНЗ

СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗНЗ

Зовнішній імідж школи



ВНУТРІШНІЙ ІМІДЖ ШКОЛИ

Позитивний мікроклімат у колективі

Прогресивна команда адміністрації

Високий рівень професіоналізму вчителів

Єдність навчання, виховання, фізичного розвитку

Сучасна матеріально-технічна база

Естетичний вигляд кабінетів 

Шкільні традиції

Постійний пошук нового, прогресивного

Зв’язок поколінь 

Сучасна система позакласної роботи 



Компоненти іміджу навчального закладу 
 для учнів початкової школи та їх батьків - образ класного керівника; для 

старшокласників - образ учителя - предметника, образ директора; 

 для батьків із вищою освітою - уявлення про якість освіти, стиль роботи школи; 

 для батьків дітей із послабленим здоров‘ям - комфортність шкільного середовища. 



Формування іміджу є першим кроком для побудови гарної школи. І тут ініціатива 

має виходити виключно від самого освітньої установи. З поняттям іміджу тісно 

пов'язана і репутація школи,  яка складається з декількох складових і яка утримується в 

масовій свідомості довгі роки. Відміну іміджу від репутації, полягає саме в тому, що 

репутація є підсумком побудови іміджу. Стати своєрідною школою, і у школи з'являться 

«свої» учні. 



Батьки учнів. Мабуть, це найбільш авторитетні суб'єкти, здатні не тільки 

дати реальну оцінку роботи школи, але і відкоригувати громадську думку і думку 

своїх дітей про неї. Саме тому батьки є головною цільовою групою, на яку необхідно 

орієнтуватися у  іміджевої роботі. Парадокс полягає ще й у тому, що батьки тут 

можуть виступати і основними інвесторами іміджевої політики: але це в тому 

випадку, якщо педагогічний колектив перебуваєте з ними «по одну сторону 

барикад».



Учні. Пам'ять про школу зберігається довго, і якщо той образ, який склався у учнів по 

закінченні навчального закладу, привабливий, тоді вони будуть радити іншим віддавати 

своїх дітей до школи. До того ж саме учні, ще навчаючись у школі, служать її своєрідною 

«візитною карткою»: те, що вони розповідають про свої шкільні будні (особливо в 

Інтернеті), або те, як вони себе ведуть в громадських місцях, безпосередньо демонструє 

певні стандарти, прийняті у вашому шкільному співтоваристві.



МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота навчального закладу сконцентрована на вирішенні науково-методичної

проблеми «Створення позитивного іміджу школи – неодмінна умова функціонування

сучасного навчального закладу».

Основними завданнями методичної роботи є:

-сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного

підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;

- розвиток учительської творчості;

-формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідницької роботи;

-покращення методичної підготовки педагогічних кадрів;

-розвиток аналітичних навичок, самоаналізу й самоконтролю діяльності;

-вивчення стилю роботи вчителя, його особистісних якостей і на цій основі створення умов

для професійного росту й оптимальної взаємодії з колективами учнів, учителів, батьків;

- наукове обґрунтування досвіду роботи вчителів.
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

МЕТОДИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ:

Класних керівників

Вчителів початкових класів

Вчителів природничо-математичних та суспільних дисциплін

Вчителів філологічного циклу

Вчителів естетично-прикладних дисциплін



Методична рада школи впродовж року координує діяльність усіх методичних

структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного

рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що

визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

На засіданнях методичної ради обговорюються такі питання:

- Підсумки результативності роботи методичної ради

- Основні напрямки методичної роботи

- Затвердження планів роботи шкільних методичних підструктур.

- Організація оцінювання навчальних досягнень учнів

- Яким я уявляю сучасний урок

- Компетентність як основа успіху і самовдосконалення учня та вчителя



Участь у районній педагогічній виставці  

Навчальний 
рік

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

Кількість робіт 3 6 7



Районний семінар-практикум вчителів 
початкових класів 

«Формування пізнавальної активності та самостійності

у процесі навчання учнів початкових класів»









ВЧИТИСЯ ЛЕГКО, КОЛИ
ВЧИТИСЯ ЦІКАВО

Робота з обдарованими дітьми



РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Система роботи 
з 

обдарованими 
дітьми

Участь у 
роботі МАН

Робота над 
творчими 
проектами

Шкільні 
предметні 
олімпіади

Наукове 
товариство 
"Дивосвіт"

Предметні 
тижні

Шкільний 
брейн-ринг

Випуск 
шкільної 

газети

Шкільні 
науково-
практичні 

конференції

Робота над 
шкільними 
проектами



У кожній людині є сонце, треба тільки дати 
йому можливість світити.

Сократ







ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ

•Інтелектуальні турніри, конкурси, ігри

•Шкільні, районні, всеукраїнські олімпіади

•Всеукраїнський конкурс – захист науково-

дослідницьких  робіт 

учнів - членів МАН,

предметні місячники і декади,

навчальні досягнення,

пошукова робота, факультативи

спецкурси, виставки

Реалізація 
здібностей учнів

СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ



ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ

-Виставки творчих робіт учнів

-Хореографічний гурток

-Поетичний гурток

-Духовий оркестр «Маестро»

-Конкурси творчих робіт

-Художня самодіяльність

-Фотоконкурси

-Виставки художніх робіт



ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ

УЧНІВСЬКЕ  САМОВРЯДУВАННЯ



Спортивні здібності

Секція футболу

Спортивні  свята

Шкільні спортивні змагання



УЧАСТЬ УЧНІВ У КОНКУРСАХ   ТА 
ОЛІМПІАДАХ РАЙОННОГО РІВНЯ



Результати ІІ етапу Всеукраїнських 
предметних олімпіад

Навчальний 
рік

Предмет Прізвище, ім’я 
учня

Місце Вчитель

2014 - 2015
Зарубіжна 
література

Войцехівська 
Дар’я

ІІІ Куценко Л.О.

2014 - 2015 Зарубіжна 
література

Костенко Ольга ІІІ Куценко Л.О.

2015 - 2016
Фізика Чебанюк Артур

ІІІ
Троць В.І.

2016 - 2017
Фізика Чебанюк Артур ІІІ Троць В.І.



Переможці

Міжнародного математичного конкурсу“Кенгуру2015”:

Високий результат – червоний сертифікат: Гайсинюк Дарина;

Добрий результат – синій сертифікат:

Рябоконь Євгеній, Нестеренко Марія, Демчук Юрій.

Всеукраїнської  гри “Соняшник” - 2015

Нестеренко Марія – диплом переможця ;                                            

Рябоконь Євгеній – диплом переможця.



Нагородження дітей грамотами за  перемогу в 
олімпіадах, районних конкурсах

Діти, які пізнали радість напруженої, організованої, успішної навчальної праці, 

накопичують  величезний запас оптимізму та творчої енергії...

Рябоконь Євгеній – набрав 98 балів у Всеукраїнському конкурсі з        

українознавства «Патріот»



Переможці                                            

Міжнародного математичного конкурсу“Кенгуру2016”:

.                         Високий результат – Андрійчук Ілля,

Добрий - Рябоконь Євгеній, Нестеренко Марія, Ігнатов Василь, Демчук Юрій. 

Всеукраїнської  гри 

“Соняшник” - 2016

Сомок Софія – диплом 

ІІ ступеня регіонального рівня;                   

Нестеренко Марія –

переможець шкільного рівня;                                           

Рябоконь Євгеній –

переможець шкільного рівня.





ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робочий навчальний план школи на 2016⁄2017 навчальний рік складено на підставі

рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України (лист 1/9-296 від

09.06.2016 «Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани

загальноосвітніх навчальних закладів».

Робочий навчальний план створений на основі типових навчальних планів:

 для школи І ступеня

- для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи,

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572; /додаток 1/, із

змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 р.№460



для школи ІІ ступеня

-для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів

ІІ ступеня з українською мовою навчання затвердженими наказом МОНмолодьспорту

України від 03.04.2012 № 409 ( в редакції наказу МОН України від 29.05.2014р.№664), зі

змінами, внесеними наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток № 12)

-для  9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом 

МОН України від 05.02.2009 № 66; /додаток №2, з вивченням російської мови / 

для школи ІІІ ступеня

-для  10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010  № 834, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток №2 ) та змінами, внесеними 

наказом №855 від 07.08.2015року (додаток 2).



ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА
№ Назва навчального курсу

Клас, кількість 

годин

20
14

-2
0

15
н

р

Логіка (факультативний курс)
5кл.- 1год

Поетика  (факультативний курс)
6 кл. - 1год

Шкільна риторика  (факультативний курс) 6 кл.-0,5 год

Подільність чисел (курс за вибором) 8 кл. – 1год

Історія розвитку техніки (факультативний курс) 8 кл. - 1год

Хімія і медицина (факультативний курс) 8 кл. – 0,5 год

Математика як універсальна мова фізики та інших природничих наук 

(факультативний курс)

10 кл - 1,5 год

11кл.- 1год

Розв’язування задач підвищеної складності з хімії
11кл.-0,5 год

Захисти себе від ВІЛ 9 кл - 1 год



№ Назва навчального курсу Клас, к-сть годин
20

15
-2

0
16

 н
р

Вибрані питання алгебри (курс за вибором) 7 кл – 1год

Поетика  (факультативний курс) 5-6 кл - 1год

Логіка (факультативний курс) 6 кл - 1год

Шкільна риторика  (факультативний курс) 5-6 кл-0,5 год

Лексика сучасної української літературної мови (факультативний 

курс)

7 кл- 1год

Синтаксис простого та складного речення 8А-8Б  кл - 1год

Хімія в побуті (факультативний курс) 8А-8Б кл -1год

Культура мовлення ((факультативний курс) 8А-8Б кл-0,5год

Захисти себе від ВІЛ 9 кл - 1 год

Робота з навчальними текстами  (курс за вибором) 10 кл-1год

Досліджуємо історію України (курс за вибором) 10 кл -1год

20
16

-2
0

17
 н

р Поетика  (факультативний курс) 6-А, 6-Б кл - 1год

Синтаксис простого та ускладненого речення 8 кл – 1год

Хімія в побуті 8 кл-1год

Захисти себе від ВІЛ 9 кл - 1 год



АНАЛІЗ УСПІШНОСТІ УЧНІВ
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Аналіз контрольних робіт учнів 5 класу за І семестр 2016-2017 н.р.

високий достатній середній початковий Середній бал
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Аналіз контрольних робіт учнів 9-Б класу за І семестр 2016-2017 н.р.

високий достатній середній початковий Середній бал

АНАЛІЗ УСПІШНОСТІ УЧНІВ
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високий достатній середній початковий Середній бал

АНАЛІЗ УСПІШНОСТІ УЧНІВ



Результати ДПА у 4 класах за 2013-2016рр
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Результати ДПА у 9 класі
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Результати ДПА у 11 класі 2014-2015рр.



Результати ДПА у 11 класі 2015-2016рр.
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Результати ЗНО 2016 року



ВИХОВНА РОБОТА

Пріоритетним у виховній роботі нашої школи є:   

- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі; 

- залучення молоді до національної та світової культури; 

- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління; 

- виховання патріотизму, громадських якостей особистості; 

- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них 

життєвої компетентності. 







МЕТОДИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Методи 
роботи

екологічне 
виховання

громадсько-патріотичне 
виховання

морально-етичне 
виховання

правове 
виховання

трудове виховання та 
профорієнтаційна 

робота художньо-
естетичне 
виховання

фізичне вдосконалення і 
виховання потреби 

здорового способу життя

розумове 
виховання

родинне 
виховання

пропаганда 
здорового способу 

життя



МІС  ТА  МІСТЕР ШКОЛИ

* Неабияку роль у формуванні 

компетентної особистості відіграють 

різноманітні заходи у навчально-

виховному процесі.



ДЕНЬ САМОВРЯДУВАННЯ



НОВОРІЧНІ МЮЗИКЛИ



Команда КВК “Фреш”

Створено на початку 2014 

навчального року



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Як говорив Іван Франко:

Лиш праця світ таким, як є, створила.

Лиш в праці варто і для праці жить.



Вибір майбутньої професії на сьогодні є актуальною проблемою, тому наша школа 

співпрацює із наступними вищими навчальними закладами м. Києва:

1. Університет комунікаційних та  інформаційних технологій

2. Університет біоресурсів та природокористування

3. Київський національний Університет культури і мистецтв



З метою покращення трудової підготовки і професійної орієнтації бажаючі учні 

нашої школи мають змогу проходити навчання у Шпитьківському міжшкільному 

навчально-виробничому комбінаті.

Таким чином наші учні можуть отримати фахову підготовку за бажаними 

професіями:

-водій автотранспортних засобів категорії „B C” ;

-оператор комп’ютерного набору;

-перукар.



НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ

Національно-патріотичне виховання в 

школі здійснюється згідно Концепції 

національно-патріотичного виховання 

молоді та Додатку до річного плану із 

національно - патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді.  Його метою є 

формування в учнів високої патріотичної 

свідомості  та виховання гордості за рідну 

державу.



“ДЖУРА”

У 2015-2016н.р. команда учнів нашої школи «Несамовиті орли»вперше прийняла участь у 

Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).  У 

стройовій підготовці команда зайняла 4 місце.



Допомога воїнам АТО

Музичанська ЗОШ I-III ст. активно працює у напрямку національно-патріотичного 

виховання через волонтерську діяльність, лінійки, виховні години, благодійні ярмарки та 

зустрічі із учасниками АТО.

16.12.2015 року в Музичанській ЗОШ І-ІІІ ст.  Відбувся перший етап благодійного ярмарку

до дня Святого Миколая. Зібрані кошти були використані для придбання теплих 

необхідних речей бійцям 95 аеромобільної бригади. 

Наша школа постійно допомагає бійцям 72-ї Білоцерківської бригади, 93-ї ОМБр  та 

полку "Дніпро-1" м.Маріуполь....



Допомога воїнам АТО

Учнівським та педагогічним колективами виготовляються маскувальні засоби в зону АТО:

15 маскувальних халатів,

232 квадратних метри маскувальної сітки

У лютому 2016р. закінчено роботу над стендом

з національно-патріотичного виховання 

«Воїни АТО – наша гордість і сила».





Вони пишуть новітню історію України
Фотоматеріали про учасників АТО, випускників Музичанської школи



ПРАВОВА ОСВІТА



Напрями 
гурткової 

роботи

Естетичний
Спортивно-

патріотичний
Творчий

Народно-
побутового танцю;
Фольклорний 
гурт “Струмочок”
Духовий оркестр 
“Маестро”

Футболу Поезії



Духовий оркестр “Гармонія”

Діє з 1984 року.

З 2012 року – постійна участь у Міжнародному 

фестивалі духових  оркестрів у Польщі.





Фолькльорно-етнографічний гурт 
“Струмочок”

Діє з 1983 року. В 2010 році отримав звання “зразкового “



УЧАСТЬ УЧНІВ У КОНКУРСАХ 
ОБЛАСНОГО РІВНЯ



УЧАСТЬ УЧНІВ У КОНКУРСАХ 
МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ



Міністерств

о освіти
Міністерство 

правопорядку 

та дисципліни

Міністерство 

культури

Міністерство 

спорту

Міністерство 

преси та 

інформації

Міністерство 

по роботі з  

молодшими 

школярами

Міністерство 

соціального 

захисту

Міністерство 

екології

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ



Ірина Попівська
Президент школи

Гурова Анна
Прем`єр-міністр

Павлишина Альона
Міністр освіти

Сирник Ольга
Міністр культури

Павленко Юлія
Міністр соціального 

захисту

Панасюк Анна
Міністр преси та 

інформації 

Башенко Роман
Міністр спорту

Федорович Дмитро 
Міністр правопорядку 

та дисципліни
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2014-2015 нр. 290 128+20 3 1 13 3 51%

2015-2016 нр. 292 140+23 2 3 4 12 2 56%

2016-2017 нр. 309 139+20 2 2 6 8 2 51%



СТРУКТУРА РОБОТИ СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ



Система роботи соціально-психологічної 
служби з корекції девіантної поведінки



СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
За участю учнівського та педагогічного колективів  проводяться:

1. Різдвяні вітання жителів с.Музичі учасниками фольклорно-етнографічного гурту 

«Струмочок».

2. Спільне проведення свята до Міжнародного жіночого дня.

3. Систематична участь у прибиранні території села.

4. Систематична участь у облаштуванні обелісків та пам'ятників загиблим воїнам.

5.Організація та проведення урочистого мітингу до Дня пам'яті та примирення.

6. Організація та проведення урочистого мітингу до Дня Незалежності.

7. Участь у проведенні Дня села.

8. Організація та проведення свята до Дня Святого Миколая.

9. Організація та проведення Новорічних свят.

До патріотичного виховання дітей та молоді активно залучаються демобілізовані 

учасники бойових дій на Сході України: 

Білоус Андрій Анатолійович, Галкін Ярослав Вікторович, Бодня Ігор Анатолійович. Також 

активно співпрацює волонтер Кутас Руслан. Завдяки їм проводяться цікаві зустрічі, лінійки 

та виховні години.



Структура державно-громадського 
управління школою

Батьківський комітет школи

Директор школи

Загальні збори 
колективу  

Музичанської
ЗОШ І-ІІІ ст

Рада 
профілактики

Рада ЗОШ
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Педагогічний колектив

Сільська рада 
с.Музичі

Спонсори ЗОШ

Бібліотека 
с.Музичі

Будинок культури

Дитячий садок 
«Перлинка»

Лікарська 
амбулаторія

педрада



ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

1 • Батьківські збори

2 • Батьківська рада

3 • Зустрічі за «круглим столом»

4 • Спільні свята

5 • Конференція батьків

6 • Батьківський лекторій для різних груп ризику

7 • Школа майбутнього першокласника

8 • Психолого-педагогічні консультації



Найважливіша умова успішної   роботи 
школи – це багате, 

різностороннє інтелектуальне життя  
педагогічного колективу, допитливість, інтерес 

до нового в науці, постійне інтелектуальне 
зростання, удосконалення. 

В.О. Сухомлинський



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


